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கல்ெவட் செ்சால் ளக்கம்

அக்கசாைல நாணய சாைல

அக்கசாைலவரி (நாணயங்கைளஅச் வதற்காக) நாணய சாைலக்  
இ க் ம் வரி

அக்கம் ன்னாளிேல வழங் வந்த ஒ நாணயம் ; 
நாணயசாைலைய ம் க் ம்

அக்கன் தமக்ைகையக் க் ம் மரியாைதச ்ெசால்
அக்காரவ ல் சரக்்கைரப் ெபாங்கல்

அக்காளி, அக்காளிப் ரசாதம் ேகா ல் ரசாத வைக; அக்கார வ ேலேபா ம்
அக் ரசாைல ராமணரக் க் ச ்ேசா ேபா ம் இடம்

அக் ரம் ேகா ல் ரத்் க்  நிேவதனப் ெபா ள் ; 
அக்காரவ சேல இவ் தம் க்கப்ப ற  ேபா ம்

அக்னிஷ்ைட ற
அக்ரமகாேத படட்ம க ள் த்தவள்
அக்ரமண்டபம் ேகா ல் ன் மண்டபம் ; க மண்டபம்

அகசச்ற் ேகா ன் உட் ராகாரம்
அக்கா ைகயார் ேகா ல் கரப்்ப கத்ைத நிரவ் ப்பவர்

அகப்பரிவாரம் அரண்மைன ேல பணிெசய் ம் பரிவாரம்

அகம்ப
ம்பம்; ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ; உள் ைற; 

அந்தப் ரம்
அகம்ப  உைடயான் , மக்கள் அல்ல  ம்

அகம்ப  த கள் அரண்மைன அந்தப் ரத்ைதச ்ேசரந்்த அ காரிகள் ( 
அகம்ப மற த கள்........ ேவந்தேவளார)்

அகம்ப ப்ெபண் கள் அரண்மைன அந்தப் ரத் ல் பணி ரி ம் ெபண்கள்

அகமாரக்்கம்
க் ணம் பற்  வ ம் ெமய்க் த்  ; ேகா ல்களில் 

ஆடப்ெப ம் நாட் யவைக; ெதய்வ சம்பந்தம் 
ெகாண்ட  ேபா ம்

அகரப்பற் ராமணரக் க்  இைற யாக வழங்கப் ெபற்ற 
நிலம்; அகரத் க் ச ்ெசாந்தமான நிலங்கள்

அகரப் ரம்மேதயம்
ராமணர ் ப் க்காகப் ெப ம்பா ம் 

வரி ல்லாமல் டப்ெபற்ற ராமம் ; அவ் ரச் ்
சைபைய ம் க் ம்

அகரம்
அக் ரகாரம் என்பதன் ேவ  வ வம்; 
அகரப் ரம்மேதயம் பாரக்்க.

அக ைன இைட
அக பள்ளம்

அக த் தல்
 பள்ளங்கைளத் ரத்் ச ்சமமாக் தல் 

( ஞ்ைசத் டல் கல்  அக  த் )

அ தம்
ேக  ; இைட  ; ைம ; ங் ; லசமயங்களில் 
அ தம் என ம் காணப்ப ம்

அைகவாய்க்கால்
ராமங்களில் நிலங்க க் த் தண்ணீர ்பா ம் 

கால்
அேகாவனம் பாழ்  ; தரி நிலம்
அங்கசாைல நடனசாைல

அங்கேதவைத பரிவார ேதவைத



அங்கமணி மணப் ெபண் க் க் ெகா க் ம் தனப் ெபா ள்
அங்கமணி ர யம் தனப் பணம்
அங்கரங்க ைவபவம், 
அங்கரங்கைவேபாகம்

சகல உபசாரங்க ம் ய ைச ; ேசாடச 
உபசார ைச ; ராேஜாபசாரம்

அங்கர கன் ெமய்காவலன்
அங்கவ ச் யர் (அங்க+ைவத் யன்) ஆ ள்ேவத ைவத் யர்
அங்கா க்  ; 

அங்கா ப்பாட்டம் கைடக க்காக இ க் ம் வரி
அசச்த அச் த்த ேய ேபா ம்

அச் ன்னாளில் வழங் வந்த ஒ  நாணயம்
அச் த்த த வைக; அதற்  இ க்கேவண் ய வரி

அச் வரி
ெபான்வரிஎன்பர.் ெபான்ைன நாணயமாக அச் ட 
இ க் ம் வரிேபா ம்

அசை்ச ேவதவாக் யம்

அஞ்சஷ்ட சத் ச ்சைப
(அஞ் + அஷ்டம்+சத்  + சைப) ராமசச்ைப வைக ; 
ஐந் , எட்  உ ப் னரக்ைளக் ெகாண்டைவ 
(ஐம்ெப ங் , எண்ேபராயம் என்பனேவ ேபா ம்)

அஞ்ஞா க்கால் ஐந்  நா ைக அள  ெகாண்டப

அஞ் னான் க டம்
ன் ேவா க் ப் பா காப் அளிக் ம் இடம்; 

அைடக்கலம் ம்இடம், அபயம்என ம் ெப ம்

அஞ் பஞ்சாலத்தார் பஞ்ச கம்மாளர;் கம்மாளர ்வ ப்  ஐந்ைதச ்ேசரந்்தவர்

அஞ் வண்ணம்
பஞ்ச கம்மாளர ்; அவரக் ைடய சைப; கன்னடத் ேல 
ஹஞ்ஜமந எனப் ெப ம்

அட்டவைண
அரசாங்கத்  வ வாயான ரை்வகைள நிரண் த்  
வ க் ம் ரி  ; நிலவரி இலாகா ; அந்தத் ைற ன் 
அ காரிகள்

அட் ற்ேப
ேகா ற் பணியாளரின் நிேயாகத் க் ரிய 

ரசதக்கடட்ைள
அட் ற்ேப நீரவ்ாரத்் த் தானம் ெசய்யப்ெப வ

அட் தல்
தானம் ெகா க்கப்ெபற்ற ெசாத்  ; 
அதன்வ மானத்ைத மட் ேம உபேயா த்தல் 
ேவண் ம்

அட் க் ைற
தரம்த் க்  அளிப்பவற் ன்  க் ம் 
வரிேபா ம்

அடக் ரா ெநல்வைக
அட(ர*்)ந்ேதற்றம் ெமாத்தமாக நிரண் க்கப்ெபற்ற வரி

அட ேபாரப்்பைட
அட மார், அட ெசய்வார் ெநய்ேவா ள் ஒ  ரி னர்

அடேவாைல
அைடேயாைல பாரக்்க (அைடேவாைல ன் 

ரிேபேபா ம்)

அ க்கா
சந்ைத ல் கைடக்காரரக்ளிட ந்  வ க்கப் 
ெப ம் வரி

அ கள்மார் (பக்தரக்ள்) ேகா ல் நடனம் ஆ ம் ெபண் ர்
அ ைமக்கா ேகா ல் ஊ யரக்ளிடம் வ க் ம் வரி

அ யாள் ேவைலக்காரி

அ ைற
பாதகாணிக்ைக ; அ ைற, அ யைற என்பன 
ேபான்ற வ வங்க ம் காணப்ப ன்றன

அ க்கைளப் றம்
ேகா ல் மைடப்பள்ளிச ்ெசல க்காக டப்ப ம் 
மானியம்

அ த் ண் ஒ மாதச ்ெசல க்  ேவண் ம் பணம்
அைட ப ரி ங் 



அைட த் தல் அைடமானம் ைவத்தல்
அைடெகாள் தல் ஒற் யாகப் ெப தல்

அைடத க்  ேவைல ெசய் ம் த
அைடப்ப அைடமானம் ; அைடமானச் ட்

அைடப்பம்

ெவற் ைலச ்ெசல்லம் ; ெவற் ைலச ்ெசல்லத்ைத 
ஏந் ப்பவன்; ராஜசைப ேல அரசரக்் ப் 
பக்கத் ல் ெவற் ைலத்தட்  த யவற்ைறக் 
ெகாண்  உடன் இ க் ம் அ காரி ; அைடப்  
என ம்அைடப்பக் காரன் என ம் ெப ம்

அைடப் அைடமானம் ெபற் ள்ள நிலம்

அைடப்  த கள்
சைப ன் காரிய நிரவ்ா கள் ; நில அைடப்ைபக் 
கவனிப்பவர ்ேபா ம்

அைட தல்பற் கட் ப் பற்றாக அைடக்கப்படட் நிலம்
அைடக்காய பாக் ; அைடய  என ம் ெப ம்

அைடயாள் ேவைலக்காரன் (அைடயாளம்ெகாண்டவன்)
அைடெய தல் கணக் ல் எ தல்

அைடேயாைல அைடமானச ் ட்
அண்ணா , அண்ணாழ் தைமயன்

அ க்கர், அ க் யர்
அரசர ் த ேயாரிடம் ெந ங் ப் பணி ரிேவார ்; 
அந்தரங்க ஊ யர்

அ க்கசே்சவகம் அ க்கராகச ்ேசைவ ெசய்வ

அ க்க ளக் ேகா ல் ரத்் க் ப் பக்கத் ல் எரி ம் ளக்

அத் யயன த்
ேகா ல் வா  சந்நி ல் ேவதம் ஓ வதற்  

டப்ெபற்ற மானியம் அத் யயனாங்கம் என ம் 
ெப ம்

அதரஞ் ெசய்தல் தைடெசய்தல்

அ கரண தண்டம்
அ காணம் என் ம் நியாயசைப க் ம் தண்டம் ; 
அபராதம்

அ கரணம் நியாயசைப வைக ரதானமான சைபேய ேபா ம்

அ காரப்ெபான்
ெபான்னாக இ க் ம் வரிவைக ; அ கார 
வரத்்தைனேய ேபா ம்

அ காரவரத்்தைன அ காரிக க்  வழங் ம் காணிக்ைக

அரத்்தஜாமப் றம்
ேகா ல் அரத்்தஜாமப் ைச ெசய்வதற்காக 

டப்ெபற்ற மானியம்

அைறேயாைல பைறயைறந்  ரகடனப்ப த்த ேவண் ய உத்தர
அவனிேவதனம் பா காவல் ; ஊரக்ாவல்

அ காரிச்
அ காரி ன் மைன ; ெபண்களிேல அ காரப் பத  
வ ப்பவைர ம் க் ம் ேபா ம்

அ காரப்ேப
அ காரிக க்  வழங் ம் காணிக்ைக; அ கார 
வரத்்தைன பாரக்்க

அ காரேமெல த்
ழ் அ காரிகள் இடட் கடட்ைளைய மாற்  

ேம டத்தார ்அளிக் ம் உத்தர
அ ரக்ாணி ( ராமநிலங்களில்) காணியாட்  உரிைம

அ ஷ்டானம் இ க்ைக ; ஆசனம்; ேகா ல் மானத் ன் அ ப்ப

அந்தர னிேயாகம்
உள் வரிவைக ல் நீக்கப்ெபற்ற ெதாைகைய ஏற் க் 
ெகா ப்ப ல் வ ம் பங்

அந்தராயக்கா , 
அந்தராயப்பாட்டம் அந்தராயம் பாரக்்க



அந்தராயம் உள்வரி; உள்வ மானம்; ஊரச்ச்ைப, நாடட்வரே்பான்ற 
ஸ்தாபனங்க க்  இ க் ம் வரி

அந்தராள மண்டபம் அரத்்தமண்டபம் ; ேகா ல் க மண்டபத் க் ம் 
கரப்்ப கத் க் ம் இைடப்படட்ப

அந் க்காப்
ேகா ல் கட க்  மாைலக் காலத் ல் ெசய் ம் 

ைச

அபயசாசனம்
க ட ம் பா காப் ம் அளிப்பதாகத் ெதரி க் ம் 

பத் ரம்
அபயம் பா காப்  அளித்தல் ; க டம்

அ ேஷகக் காணி அ ேஷகக் காணிக்ைக பாரக்்க

அ ேஷகக்காணிக்ைக ம டா ேஷகம் ஆன ம் அரசைன ேநரில் கண்  
வாசத்ைதத் ெதரி த் ச ்ெச த் ம் காணிக்ைக

அ ேஷகநாமம் படட்ம் கடட்ப்ெப ம் காலத் ல் தரிக் ம் ெபயர்
அ ேஷகம் தைலயணி வைக ; ரீடம்

அ ேஷக மண்டபம்
மஞ்சனசாைல ; ளிக் ம் இடம் என் ம் 

வழங்கப்ெப ம்

அ ரி, அ ர்
ேவதம்வல்லவர ்; ெப ம்பா ம் தலயாத் ைர ெசய் ம் 

ராமணைர க் ம் ; மாம்சகைரக் க் ம் 
ேபா ம்

அேபாஹனம் பாழ்நிலம், தரி நிலம் (அேகாவனம்ேபா ம்)
அம்பலத்தார் ராமப் ெபா ச ்சைபயார்

அம்பலம்
சைப ; ராமச ்சைப ம் இடம் ; வெப மான் 
ேகா ல்

அம்பலப் றம் வன் ேகா க்  டப்ெபற்ற நிலம் ; ேதவதானம் 
அம் பாடன், அம் வைர; த் வைக

அமஞ்  இல்லாமல் ேவைல ெசய்வ
அமரப ம் அபரப ம் ; ேதய் ைற

அமரம்

உயரத்ா அ காரிகளின் நிரவ்ாகத் ல் டப்ப ம் 
நிலப்ப . அ ேல அவரக்ள் வரிவ ல் ெசய்  
பைட ரட்  ேவண் ம்ேபா  அரச க் ச ்ேசைவ 

ரியத்தயாராக இ த்தல் ேவண் ம் 
அரசாங்கத் க் த் ைறப்பண ம் 
ெச த்தேவண் ம். ற்றர ப்பத  ேபான்ற

அமரநாயகம் அமரப்பத
அமரமாகாணி அமரநாயக்க க்  அளிக்கப் ெபற்ற நிலப்ப

அ ரத்கணத்தார் ஊர ்நிரவ்ாகம் ெசய் ம் கணப்ெப மக்கள் ; ேகா ல் 
ெராக்க வ மானங்கைளக் கணக் ம் சைபயார்

அ ப்ப அ பைடத்தல் ; ைநேவத் யம்
அரச்ச்னாேபாகம், 
அரச்ச்னா த்

ேகா ல் அரச்ச்ைன நைடெப வதன் ெசல க்காக 
டப்ெபற்ற நிலம்

அரச்ச்னா பவகாணி ேகா ற் சகரக் க்  டப்படட் இைற  நிலம்

அரத்்த சந் ரன்
(பா சந் ரன்) வா ன் ஒ  பாகம் ; ஓர ்ஆபரண 
வைகைய ம் க் ம்

அரத்்தாங் மைன

அரக்கல்
அரசாங்கத் க் ச ்ெச த் ம் இைறையச ்  
ப களாகக் கட் வதற்கான தவைண

அர காவல் தந்தரம்



அர ப்ேப

நாட் க் காவ க்காக வ க்கப்ெப ம் வரி 
(மஹாராஜப் ரேயாசனம் என்  ெத ங்  நாட் ச ்
சாசனங்களில் காணப்ெப வ  இ ேவயாக 
இ த்த ம் ம்.)

அரிக மா ல் ; ைள

அரி
ெநற்க ர ்அ வைட ன் ேபா  அரியாகக் 
ெகா க் ம் 

அரிெகா , அரி த் ண்டம்
பைழய வரிவைக அரி க்காணம் அரி  

த் வதற்காக இ க் ம் வரி ; ற்றரி  என ம் 
வழங்கப்ப வ

அரிப் சச்ரி ெதாங்கல் ஆபரண வைக
அரிவாணம் ெசப் த் தாலம்

அ ந்ேதா
(அ ந்  + ஓ ) சாப் ம் தட் க் கணக் ன்  
இ க் ம் வரி

அைரயன் பைழய நாளில் மன்னர ்அளித் வந்த படட்ம்

அல்ப ைற தானியமாகச ்ெச த் ம் ஒ  வரி ; வரி ேபா ம்

அவசரம்
அரசன் பக்கத் ேல இ ந்  அவ்வப்ேபா  

ஷயங்கைள அரச க்  அ க் ம் அரசாங்க 
உத் ேயாகங்க ள் ஒன்

அவசரவரத்்தைன
அவசரம் என் ம் அ காரிக் ச ்ெச த்தப் ெப ம் 
காணிக்ைக

அவதானம் அவசானம், 

அவல ப் றம்
(அவல் அ  + றம்) அவல் நிேவதனத் க்காகக் 
ேகா க்  டட் இைற  நிலம்

அ க் ண
ேகா ல் வரிேல காற்ேறாடட்த் க்காக இ ம் 

வாரம்
அ ேராதம் ேராதம் இன்ைம ; நட்

அழகச் ஒ நாணயம் (அழகன்ெபயரால்வழங் யஅச் )
அழெக , அழெக  

காட் க் கா நல்ெல  பாரக்்க
அ ப க்  ேநரி ம் ேசதம்
அ ெசல

அ ெசய்வான் வர  ெசல கைள நிரவ் ப்பவன்

அ ைழ

உரியகாலத் ல் ெச த்தாதற்காகக் 
ெகா க்கேவண் ய தண்டம் அ கல்சரக்  ப்ைப 

ளங்கைளச ்ேசகரித்  (எ வாக் தல் ேபான்ற) 
உரிைமேபா ம் ப்ைப ளங்கைளச ்ேசகரித்  
(எ வாக் தல் ேபான்ற) உரிைமேபா ம்

அள்ளாயம்
சந்ைத ல் ற்பைனக்  வ ம் சாக் களில் ஒ  
அல்ல  ஒ  ப் டட் அள  எ த் க்ெகாள் ம் 
உரிைம ; அள்  எனப்ெப வ ம் இ ேவேபா ம்

அளவர்
உ ம் க ள் ஒ  வைக னர;் உப்பளத் ல் 
ேவைல ெசய்ேவார்

அள நிலஅள , ' ஸரே்வ '

அ
சந்ைத ந்  ெப ம் வரிவைககளில் ஒன்  ; 
அள் , அள்ளாயம் என்பைவ இ ேவ ேபா ம்

அற ற் ம், வ ம்

அறங்காவல் ேகா ல் த ய தரம் ஸ்தாபனங்கைளப் பா காத்தல்

அறச ்சாலா ேபாகம்
அன்னசாைலக்காக வரி ல்லாமல் டப்படட் நிலம் 
சாலாேபாகம் என் ம் க்கப்ப ம்



அறேதயன் தரம்ங்கைளப் பா காத்  நடத் ேவான்
அறேவாைல தரம்சாசனம்
அ ரந்் ேபான கணக் ச ் ட்

அ உடன்ப க்ைகப் பத் ரம் (அ ?)

அைறகாவல்
ேகா ல் உக் ராணத் ன் நிரவ்ாகப்ெபா ப் ள்ள 
அ காரி

அைறேயாைல
யாவ ம் அ வதற்காகப் ரகடனப்ப த்தப் ெப ம் 
ஓைல

அன்றா  நற்கா வழக் ல் உள்ள ம் மாற் க் ைறயாத மான கா ?
அன்றாள்ேகா அந்தந்தக் காலத் ல் அர ரி ம் மன்னன்
அன்வயத்தார் அந்த வ சத் ல் றந்தவர்

அன்னிய நாமகரணம்
இரவல் ெபயரில் காரியம் ெசய்வ  (அன்னிய 
நாமகரணத் ட் க் ெகா த்த பரிசாவ )

அனா பாழ் ெந ங்காலமாகப் பாழாகக் டந்த இடம்
அ தம் ெக
அ தாரம் காப்  ; ேபாஷைண
அ பந்தம் உத

அ ேபாகப் பற்ெறா
ெசாத் க்  உரிய லபத் ரங்கைள அ ேபாகத்ைத 
ஓட் ப் ப் த்தல்

அ வரத்்தைன வரத்்தைன என்ற வைகையச ்ேசரந்்த  வரிகள்
அஷ்டபரிபாலனம் எட் த் க் ப் பாலகரக்ள்

அஸ் கைட க ம்ேபார்

அஷ்டேபாகம்

நிலத் ேல அ ப க் ம் எட் வைக உரிைம 
க் ரயம், தானம், னிமயம், ஜலம், த , பாஷாணம், 

நி , நிே யம்என்பன. மற்ெறா சாரார ்அ ணி, 
ஆகா , ஜலா தம், பாஷாணம், நி , நிே பம், 

த்தம், சாத் யம் ஆ ய எட் ம் என்பர ்[ெபண், ஆைட, 
அணிகலன், ேபாசனம், தாம் லம், பரிமனம், பாட் , 

வமளி ஆ ய எட்  என்ற வைக ம் உண் .)

அன்னியாயவாவ தண்ட இைற உரிைம இல்லாத ஒ  லாபத்ைத அைடந்ததற்காகத் 
தண்டம் த்  இ க்கப்ெப ம் வரி

அஷ்ட தபக் ரிைய
அரச்ச்ைன, வந்தனம், ஸ்மாணம், பாதேசைவ, ஸ்தவம், 

ரத ணம், சக்யம், ஆத்மநிேவதனம் அல்ல  
ஆத்மாரப்்பணம் ஆ ய எட் ம் ெகாண்ட ைச

அஷ்ட தாரச்ச்ைன
நீர,் வாசைனப் ெபா ள், ஷ்பம், தானியம், பம், 

பம், ைநேவத் யம், தாம் லம் ஆ ய எட்  
வைககளால் ப்ப .

அ ணி
அஷ்டேபாகங்க ள் ஒன்  ; இப்ேபா  

ைடப்பவற்ைற க் ம்
ஆக்கம் ெசல்வம் ; வ மானம்

ஆக்கப்ெப க்கம்
ர் த்தம் ெசய்  அதனால் ேம ம் உண்டான 

வ மானம்

ஆகா
வரண்ாதாயம்; அஷ்டேபாகங்க ள் ஒன்  ; 

இனிேமல் ைடக்கப்ேபாவைதக் க் ம்
ஆசச்ன் தகப்பன்

ஆசந் ரதாரகம்
சந் ரன், ந த் ரங்கள் உள்ளவைர ல் ; 
என்ெறன்ைறக் ம்.



ஆசந் ராரக்்கம் ரியசந் ரர ்உள்ளவைர ல்; என்ெறன்ைறக் ம்
ஆசாரிய சைன க்க க்  உரிய சம்பாவைன

ஆ ரியக்கல்
தன்ைனக்காத்  உத ம்ப  ற க்  எ ைவக் ம் 

லாசாசனம்

ஆ ரியப் ரமாணம்
தன்ைனக்காத்  உத ம்ப  ற க்  எ க் 
ெகா க் ம் ட்

ஆ ரியம் ஆ ரியக்கல் பாரக்்க

ஆ வகக் கா
ஆ வக மதத் னர ் ன்னாளில் ெச த்த ேவண் ய 
வரி ; ஆ வக்கா  என ம் ெப ம்

ஆ க கள்கா , 
ஆ கக்கடைம ஆ வகக்கா  பாரக்்க
ஆ வ மக்கள் ஆ வகப் ெபா மக்கள்
ஆட் ப்பாட்டம் வரிவைக

ஆட்டாண் ஒவ்ேவார ்ஆண் ம்
ஆட் க் ைற, ஆட் வரி ஆட் ன்  க்கப்ப ம் வரி

ஆட்ைடக்காணிக்ைக
வ ஷந்ேதா ம் ெச த்தேவண் ய காணிக்ைக ; 
ஆடை்டசச்ம்மாதம் என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

ஆட்ைடக்ேகாள் ஆண் ேதா ம் ெச த்த ேவண் ய ெதாைக
ஆட்ைடச ்சம்மாதம் ஆடை்டக் காணிக்ைக பாரக்்க

ஆட்ைடப் பாழ் வ ஷம் ம் தரிசாகக் டந்த நிலம்

ஆட்ைட வாரியர்
சம்வத்சர வாரியர;் ராம நிரவ்ாகத் ேல ல 
காரியங்கைளக் கவனிப்பதற்காக அந்த அந்த ஆண்  
அைமக்கப்ப ம் சைபயார்

ஆ ப்பசை்ச

காரத்் ைகப் பசை்ச என்ப டன் ேசரந்்ேத 
காணப்ப ம். ஆ ந ைர என் ம் உள்ள  (ந ைர - 
ெநல்வைகஒன் ); ஆ க் ைவ ம் உண் . ஆகேவ 
ஆ மாதத் ல் ெநல் அ வைடயா ம் காலத் ல் 
தானியமாகச ்ெசய் ம் ெசல  ேபா ம்

ஆண்டார் அ யார ்; பக்தர்
ஆண் கள்ளட வ ஷவ மானம்

ஆண்ெட த் த் ேதைவ ஆடை்டச ்சம்மாதேம ேபா ம்

ஆணத்
அரசன் உத்தரைவ நிைறேவற் ேவார ்(ஆஜ்ஞப்  
என்ற வடெமா ச ்ெசால் ன் வ வம்) ; அரசன் 
உத்தரைவ ம் க் ம்

ஆணியம் நாள்ப ; னக்
ஆெணல் ஆள் ெநல்  பாரக்்க
ஆைண உத்தர

ஆைணவாசல் ரதானவாசல்; அரண்மைன வாசல்

ஆைண ைல
அரசன் உத்தர ன்ப  ெசய்த ற்பைன ; 
ஆக்ஞா ரயம் என ம் ெப ம்

ஆத் ைறப்பாட்டம் கால்நைட வரி
ஆ க்கப்ேப அ கார வரத்்தைனேய ேபா ம்

ஆ தாசர் சண்ேட வார்
ஆ ரசாைல ஆ லர ்சாைல பாரக்்க

ஆ ைரப் ள்ைளயார் 
ேநான்

வா ைர, ள்ைளயார ்ச ரத்்  த ய 
உற்சவங்க க்கான ெசல க்  இ க் ம் ெதாைக

ஆ ைறப்பாட்டம் கால்நைடகளின்  க் ம் வரி
ஆ லரச்ாைல ைவத் யசாைல

ஆைம தவழ் ஆைம தவ ம் நிலம் ; ஆழமான ண



ஆயகம்

ஊரச்ச்ைபக க் ப் ப லாகக் ராம 
உத் ேயாகஸ்தரக்ள் லைரக் ெகாண்  ராம 
நிரவ்ாகத்ைத நடத் ம் ைற, அந்த அ காரிகள் 
ஆயகார ்எனப்ெப வர்

ஆயப்பா ஷ்ணன் ேகா ல்; ேகா லம் என ம் ெப ம்
ஆயம் வரிகைளப் ெபா வாகக் க் ம் ெசால்

ஆ ரத்தளி அரண்மைன (ஆ ரம் தளிெகாண்ட இடம். தளி - அைற)
ஆேயாகவர் ைகக்ேகாளரில் ஒ  ரி னர்

ஆர டம் த்தைள
ஆராட் ஆராய்ச்  பாரக்்க

ஆராய்ச்
ேமற்பாரை்வ; கணக் ப் பரிேசாதைன; அவற்ைறச ்
ெசய் ம் அ காரி ; அதற்காக இ க் ம் வரி ; 
காரிய ஆராய்ச்  என் ம் க்கப் ெப ம்

ஆராய்ச் யார் கணக் ப் பரிேசாதைன ெசய்ேவார்
ஆேலபனம் தல், ேமற் ச்

ஆைல மண்டபம் (உள்ளாைல; உள்மண்டபம்)

ஆவணம்
பத் ரம்; ட்  ; ரயபத் ரம்; ைலயாவணம் என ம 
ஆ ம்

ஆவணக்களரி பத் ரங்கைளப் ப ெசய் ம் இடம்
ஆவரணம் மைறப் ; ம ட் வர;் ற்றாைல

ஆழ்வார், ஆழ்
தைலவன்; தைல ; மரியாைதக் ரியவைரக் 

க் ம் ெசால்.

ஆள்அமஞ்
 இல்லாமல் கடைமயாக ேவைலெசய்வ ; 

மராமத்
ஆள்ெநல் ெநல்லாக இ க் ம் வரிவைக

ஆள்வரி தைல(க்கட் )வரி; மகன்ைம
ஆ ம்கணம், 

ஆ ம்கணத்தார்
ராம காரியங்கைள நிரவ் க் ம் சைப; அதன் 

உ ப் னரக்ள்

ஆற்றங்கைரத் ேதைவ
ஆற்றங்கைர உைடயாமல் பா காக் ம் ெபா ப் ம் 
அதற்கான ெசல ம்

ஆற் க்கால் அமஞ்
ராமமக்கைளக் ெகாண்ேட ஆற் க் கால்கைளத் 

த் வ ;  இல்லாமல் அவ்ேவைலையச ்
ெசய் ம் ஆள்

ஆ ப ைக
ஆற்  வண்டல் ப த்  தாக உண்டா ம் ப ைக 
நிலம்

ஆற் க் ைல ஆற் ன்கைர; ஆற்றங்கைரத் ேதைவேய ேபா ம்
ஆற் ப்பாட்டம் ஆற்றங்கைரத் ேதைவ பாரக்்க

ஆனஞ்
பஞ்சகவ்யம்; ப ன்பால், த ர,் ெநய், சாணி, நீர ்
ஆ ய ஐந் ம் கலந்த

ஆனவாள்
ேகா ல் காரியங்கைள நடத்  ைவக் ம் அரசாங்க 
உத்  ேயாகஸ்தர்

ஆைனசச்ாைல யாைனகள் கட் ம் இடம்; அதன் பராமரிப் க்காக 
வ க்கப்ெப ம் வரிைய ம் க் ம்

ஆைனயாட்கள் யாைனப்பைட னர்

இ த் த்தல்
மைடயைடத்தல் இைசக் டாய் (இ  ெகாங் நாட் ச ்
சாசனங்களிேலதான் காணப்ப வ ) நல்ெல , 
நல்ப  என்பன ேபால நற் டா என்பேத ேபா ம்

இைசேக (இைச ேக ) ெக
இைச ன் ெசல் கழ்மகள்; கைலமகைள ம் க் ம்



இைசேயாைல ஒப்பந்தச ் ட்
இைச ட் உடன்ப க்ைகப் பத் ரம்

இடங்கசாைல
(டங்கசாைல) அக்கசாைல; நாணயம் அச் ம் இடம்

இடங்ைக இடங்ைகச ்சா கள்
இடங்ைகவரி இடங்ைகச ்சா யார ்ெச த்த ேவண் ய வரி

இட ைற வரண்ாதய வைக; இைடத் ைற என ம் ெப ம்; 
எைதக் ப்பெதன்  - ெதளிவாகத் ெதரிய ல்ைல

இடபத் தளி லார் ேகா ல் ஊ யம் ரி ம் மகளிர்
இ ஞ் ல் அகல் ளக் த் தக ; மண்அகல்

இைட நா ைக
ேகா ல் அரத்்தமண்டபத் க் ம் 
மகாமண்டபத் க் ம் இைடப்படட் ப

இைடப்பாட்டம் இைடயரவ்ரி ; இைடப் ட்  என ம் ஆ ம்
இைடயர ்வரி மா  ேமய்ப்பவர ்இ க் ம்வரி

இைட
அரசாங்க உரிைமயா ந்  ற க்  மாற்றப்படட் 
நிலம்

இைட ப ரி ம் உரிைம

இைடவடை்ட ந ல் உள்ள ; வ ஷ ந ல் ெச த்தேவண் ய 
ெபா ள்; இைடெவட்  என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

இண்ைட தைலையச் ற்  அணி ம்  வடட்மான மாைல
இதடக் அணி ப்  வைக; ஓர ்ஆபாணம்

இயக் தல் நடத்  வ தல்
இயற்றண்டம் (இயல்தண்டம்) சாதாரண அபராதம்

இரத்தக்காணிக்ைக
ேபாரில் ழ்ந்த ர ைடய வ னரக்்  அளித்த 
மானியம்.

இரத்தமானியம்
இரத்தக் காணிக்ைக பாரக்்க; உ ரப்பட் , நித்தார ்
பட் , நீத்தார ்ெகாைட என்ற ெபயரக்ளா ம் 
வழங்கப்ெப ம்

இர சே்சா எசே்சா  பாரக்்க
இரைவ இர  (இரைவக்  - இராப்ெபா க் )

இராசகரம்
அரசாங்கம்; அரண்மைன ; ராஜக் ஹம் என்பதன் 

ரி

இராசகர காணிக்ைக
அரண்மைனக்  அந்த அந்தக் காலங்களில் ெச த்த 
ேவண் ய காணிக்ைகப் ெபா ள்

இராசேபாகம் அரசரக்்  உரிய பா காவல் வரி
இரா ப்ெபான் கலப்பற்ற த்தமான தங்கம்

இரா பாளயம் ள்ளிப்பணம் பைழயநாள் நாணயம்
இராமா ஜ டம் ைவஷ்ணவ யாத் ரிகரக்ள் தங் ம் சாவ

இராயசம் ஆைணப்பத் ரம்; இராயச ேவைலையக் கவனிக் ம் 
ஓைல நாயகம் ேபான்ற அரசாங்க அ காரி

இராயசவரத்்தைன
இராயச அ காரிக க் க் ெகா க் ம் வரத்்தைன 
இ (க்)கால் இரண் தரம்

இ ட்கண்டம் க த்தணிவைக (நீலகண்டம் ?)

இ ப் க்கட்
(இ ம் க்கட் ) ந்  இ ம்ைபத் ேதாண்  
எ த்  உ க்  வாரக்் ம் ெதா க்கான வரி; அன்  
இ ப்ைபக்கட்  (இ ப்ைபக்கட் ) ெயனக்ெகாண்டால் 
இ ப்ைபப் ண்ணாக்  யாபாரத் க்கான வரி



இ இ ேபாக சா ப
இல்லரி, இல்வரி மைன வரிேய ேபா ம்

இலக்ைக இ ப் டம்; ப்
இலக்ைக ஆைட; மாதசச்ம்பளம்

இலாஞ்சைனப் ேப
அரச ைடய த் ைரையப் ெபா ப்பதற் ச ்
ெச த்தேவண் ய கடட்ணம் ; லாஞ் ைனப்ேப , 
இலச் ைனப் ேப  என ம் க்கப் ெப ம்

இைல னி மாணிக்கத் ன் ணங்க ள் ஒன்

இைலசெ்சப் , இைலத்தட் ைசப்பாத் ர வைக
இைலய ெவற் ைல

இைலவாணியப் பாட்டம் ெவற் ைல வாணிகம் ெசய்ேவார ்இ க் ம் வரி
இைலவாணியர் ெவற் ைல வாணிகம் ெசய் ம்

இ க்க ( ண ) ஆழமாகத் ேதாண்ட

இ ச்
நீக் ; (வரி) தள்ளிக்ெகா த் ; இ த்  என் ம் காணப் 
ெப ம்

இளங் இைளய ரி ; இளவரசன்

இளக்ேகா ல்
பாலாலயம்; ேகா ைலப் ப் க் ம் காலத் ல் 

க்  ரகங்கைள ைவத் க் ம் தனி இடம் 
(பைழயநாளில் கடட்ப்ெபற்  வந்த ேகா ல் 
கடட்டங்களில் ஒ  வைகைய ம் க் ம்)

இளஞ் ங்க ரர் நானாேத கள் என் ம் யாபாரக் னரின் 
உட் ரி ; பைடத் ெதா ல் ஈ படட்வர ்ேபா ம்

இளவட்டம் காைளப் ப வத் னர்
இைளய ந னார் (இைளய நாயனார)் கக்கட ள்

இைளயவைக தாயா களில் இைளய பரம்பைர

இறங்கல்

வரித ரத்்தல் (அரசாங்கத்தாரக்் ச ்ெச த்த 
ேவண் ய வரிையத் த ரத்்தைல நீங்கல் என் ம், 
அவ் தம் அல்லாமல் அந்த வரிைய ஊரச்ச்ைப, நகரம் 
ேபான்ற ஸ்தாபனங்கள் ஏற் க் ெகாள்வைத இறங்கல் 
என் ம் ெகாள்வர)்

இறங் சாத்
இறக் ம ; இறக் ம  யாபாரத் ல் ஈ பட் ள்ள 

யாபாரிகள்

இறங் சாத்
( வஜ அவேராஹணம்) ெகா றக்கம்; அ சமயம் 
ேகா ல் நடத் ம் ேசஷம்; இறங் ைக ல் 
ெச த் ம் மரியாைத

இ ப் வரி, தண்டம் த யைவ ெச த்தல்

இைற
அரசாங்கத் க்  இ க் ம் வரிையப் ெபா வாக 
உணரத்் ம் ெசால்

இைறக்கடன் நிலவரி

இைறகாவல்
ன்னால் ெச த்தேவண் ய வரிக்காக ெமாத்தமாகச ்

ெச த் ம் பணம்; தைலயாரிக்  உரிய வரி என் ம் 
வர்

இைறசே்சா எசே்சா  ேபா ம்

இைற ர யம்
ன்னால் ஆண் ேதா ம் இ க்கேவண் ய 

வரிக க்காக ெமாத்தமாகச ்ேசரத்்  ன்னதாகேவ 
ெச த் ம் பணம்

இைறப் ைணப் ப தல்
ஒ வன் ெச த்தேவண் ய வரிக்காக மற்ெறா வன் 

ைண ெகா த்தல்
இைறப்ெபா ள் இைறத் ர யம் பாரக்்க



இைறேபாகம்
நிலத் ல் வ லா ம் வரிைய மட் ம், அதாவ  ேமல் 
வாரத்ைத மட் ம் அ ப ப்ப

இைற வரி இல்லாத நிலம்

இைற க்கா

நிலவரி இல்லாத நிலங்க க்காக இ க் ம் இைற 
ேபான்றைவ; ஊரச்ச்ைபயால் இைற யாக்கப் 
ெபற்ற நிலங்களின் வரிைய ஏற்  ஊரார ்ெகா க் ம் 
பங் ம் ஆ ம்

இைற த்
வரிநீக் ; இைற ச்  என் ம் எ தப்பட் க் ம் 
இைற றக் ம் ேகால் வரி ப்பதற்காக நிலத்ைத 
அளக்க உபேயா க் ம் அள ேகால்

இைற த் இைற த்  பாரக்்க

இனவரி, இனவரிக்கா
அந்த அந்தச ்சா னர ்ெச த் ம் வரி; ஜா  

த்தாயம் என்  ெத ங் ச ்சாசனங்களில் 
வ வைத ம் காண்க

ஈக்காலாணி ஆபாணத் க்  இ ம்  ஆணி
ஈசே்சாப் ஈேயாட்

ஈட்டம் டட்ம்

ஈரங்ெகால் , ஈரங்ெகாள்ளி வண்ணான்; அவன் ெசய் ம் ெதா க்கான வரி

ஈழக்கா , ஈழக்க ங்கா
ன்னாளில் வழக் ல் இ ந்த நாணய வைக; 

இலங்ைக ல் வழங் வந்த ; க ங்கா  என ம் 
ெப ம்

ஈழக்ைகயர் ஈழவ ைடய ெபண் ர்
ஈழசே்சரி கள்ளிறக் ேவார ்வா ம் இடம்

ஈழம் ஞ்ைச கள் இறக் ேவார ்வரி
ஈழம் ட் கள் இறக் வதற்  க் ம் வரி

ஈழவர் கள் இறக் ேவார்
ஈழற்க வரி ஈழம் ஞ்ைச பாரக்்க

உகட்பார் ெபான்
கல்யாணம் ேபான்ற சந்ேதாஷகாரியங்க க் ச ்
ெச த் ம் வரி; கண்ணாலக் காணம் என்ப ம் இ ேவ 
ேபா ம்

உகைவ உகப்பார ்ெபான் பாரக்்க
உ ர்ப் றவன் நகத் ன் ேமல் அணி ம் அணிவைக

உசச்ம்ேபாழ்
ந ப்பகல் உச் சந்  ேகா ல் நண்பக ல் நடக் ம் 

ைச

உசாவ
சாவ  என்பதன் ேவ  வ வம்; ேகாடட்ம், ற்றம் 
என்பன ேபால ன்னாளில் வழங் ய 
ராஜ்யப்ப ன் ெபயர்

உட்ெகாள் தல் வரி த யன வ த்தல்
உட்ேகா ல் ேகா ல் கரப்்ப கம்

உட்ேகாள் வரி வ ப்பதற்கா ம் ெசல  ேபா ம்
உட்ேசவகம் ராமசே்சவகம்; அதற்கா ம் ெசல

உட் ர
சைப, நா  த ய ஸ்தல ஸ்தாபனங்களால் இைற 
நீக்கப் ெபற்ற நிலம்

உடல்
வ மானத்ைத மட் ம் உபேயா க் ம் 
நிபந்தைன டன் இடட் தல்

உடன் ட்டம்
அரசேனா  டேவ ெசல் ம் மந் ரிகள் ேபான்ற 
உயரத்ர அ காரிகள்

உடன் ட்டத்த காரி
அரசன் பக்கத் ல் இ க் ம் பரிவாரமான உடன் 

டட்த்  அ காரி
உடன்பா வான் ேசரந்்  பா றவன்

உடன்வாரம்
ேமல்வாரம் வாரமாகப் ரிக்கப்படாத ெமாத்த 
மக ல்



உடனிைலக் ைரச ்ேசவகர் ைரேய ய ெமய்காவலர்
உைட ளம் கைர இ ந்  உைடந்  நீர ்நில்லாத ளம்

உைடப்பைட நிைலப் பைட

உைடயார்
அரசன்; உரியவன்; ேகா ல் எ ந்த ளி க் ம் 
எம் ெப மான்

உைடயார் சாைல ேகா ைலச ்ேசரந்்த ேசாற் சச்ாைல
உண்ட உண  அளிப்பதற்கா ம் ெசல

உண் யச் நாணயவைக
உண்ணா ைக கரப்்ப கம்

உண்ணா ைக உைடயார், 
உண்ணா ைகயார் கரப்்ப கத் ல்

உள்ளகட ள் கரப்்ப கத் ல் ேசைவ ரிேவார்
உண்ணா ைக வாரியம் கரப்்ப க நிரவ்ாகத்ைதக் கவனிக் ம் சைப

உண்ணிலம் உள்ேள அடங் ய நிலம்

உத்தமதானி
ர ப் ரேயாஜனம் எ ரப்ாரக்்காமல் 

தானம்ெசய்வ ; தானங்க ள் றந்த
உத்தரமந் ரி க் யமான மந் ரி; ரதான மந் ரி

உத்தாரம் உத்தரவாதம்

உக்கானத் வாத காரத்் ைக மாதத் ச ் க் ல ப த் த் வாத

உதகதாைர
நீைரத் தாைரயாக வாரத்் த் தானம் ெசய்தல்; 
உதகம்பண்ணி, உதகஞ்ெசய்  என் ம் க்கப் 
ெப ம்.

உதக ரவ்ம் ெசய்தல் தானம் ெகா க் ம் ேபா  நீரவ்ாரத்் க் ெகா த்தல்

உதா னவாரியம்
ப்  ெவ ப்  இல்லாமல் இ தாப் க் ம் 

ெபா வாக நின்  பணி ரி ம் ; மத் யஸ்தர ்
அடங் ய சைப

உ ரப்பட்
ேபாரில் இறந் படட்வரக்ளின் வ வந்ேதாரக்்  
வழங் ம் நிலம்; இரத்தக் காணிக்ைக

உப்பாயம் உப்  வரி
உப் ஞ் இஞ்  வைக

உப் க்கா உப் வரி
உப் க் ேகாசெ்சய்ைக உப்  உண்டாக்  எ க் ம் அரசாங்க உரிைம

உபத் ரகம் உபத் ரவம்

உபயநானாேத
நானாேத  என் ம் யாபாரிக ைடய ன் 
இரண்  ெப ம் ரி கள்

உபய-ப ைச
(ெராக்கம், தானியம் ஆ ய) இ வைகயாக ம் 

ைடக் ம் வட்

உபயம்
பைழய வரண்ாதாய வைக; உபய மாரக்்கம் என்ப ம் 
இ ேவ ேபா ம்; அவ் தமா ன் ெப வ ப் 
ேபாக் வரத் ேல இ க் ம் ங்கமாகக் ெகாள்ளலாம்

உபயரா வம் இரண்  ரி கள் ெகாண்ட ேசைன

உபா
கடைம; இ க்க ேவண் ய வரி த யன; ஒபா  
என் ம் காணப் ெப ம்

உபாயம் சாதனம், வ ; உபயம் என்பேத ேபா ம்

உபானம்
ேகா ர மானத் ன் அ ஷ்டானத் ன் அ ப்பைட; 
உபானவரி என ம் ெப ம்

உம்பளிைக மானியம்; ேசைவக்காக டப்ெபற்ற மானிய நிலம்
உரல் வரி ெநல் ற் ம் உர க்  இ க் ம் வரி
உரிைம மைன



உ த் ர கணம் வன யார்
உ த் ர கணிைக வன் ேகா ல் தா

உ த் ரர் வைனேய பரெதய்வமாக வ ப ேவார;் ைசவர்
உல் ங்கம்

உல் ட் ச ்சரக் ங்கம் வ க்கக் ய பண்டம்

உல் யக் 
ணற் ந்  தண்ணீர ்இைறத் ப் பாய்ச் ம் 

நிலத் க்  இ க் ம்வரி
உலகள நாட் ன் நில அள

உல ைடய ெப மாள் அரசன்
உல ெபான் த்தமான தங்கம்

உலா  காட் வரி வைக
உவ் தைல; வரி வைக; தைலவரி ேபா ம்

உவசச்க்காணி
ேகா ல் (மத்தளம்) ெகாட் ம் ஊ யத் க்  

டப்ப ம் மானியம்

உவசச் வரி
(ேகா ல் ைசெசய் ம்) உவசச்ர ்ெகா க்க ேவண் ய 
வரி

உவசச்ன் ேகா ல் (மத்தளம்) ெகாட் வான்; சாரி
உவச் மத்தளத் ன் ஒ  வைக

உவன் நீரந்ிைல

உவா அமாவாைச, ெபௗரண்  ஆ ய இ  னங்க ம்
உழத்தல் வ ந் தல்; உைழத்தல்
உழத்தல் மயங் தல்; ைகத்தல்

உழ  காணி நிலத்ைத உ  ப ரி தல்
உழ காணியாட் நிலத்ைத உ  ப ர ்ெசய் ம் உரிைம

உழப்பம் ேவைல
உழ , உ ப ரி ங் 

உ தான் ப ரி ங்  இ க்க ேவண் ய வரி
உள் பாடன் ேகா ல் உத் ேயாகங்க ள் ஒன்

உள்வரி
அந்தராயம்; ஸ்தல ஸ்தாபனங்க க்  இ க் ம் வரி; 
அவ் தம் ெச த்த ேவண் ய வரிகைள நிசச் த்  
அரசாங்கம் க் ம் ஒைல

உள்ளாைல உள்மண்டபம்; உள்ப
உள்ளிட்டம் நஷ்டம்

உள்ளிட்டார்
(ெபயர் க்கப்ெபற்றவரக்ள்) உள்பட அைனவ ம்; 
அந்த வ சத்தவரக்ள்

உள்ளி ப்
எ ரப்ாராத ெசல க க்ெகனச ்ேச த்  ைவத் ள்ள 
நி ; ே மநி

உறாெவாற் ம்ப டக் யாத ஒற்  (அைடமானம்)

உ பாைத ைத ம் பாைதகைளச ் ரெ்சய் ம் ெபா ப்

உைறநா
கத்தல் அளைவ ல் (அ ப  மரக்கால் ேபான்ற 

அளைவயான) ஒவ்ேவார ்உைறக் ம் ஒ  நா  என்  
யாகப் ெப வ

ஊ வா ைதயற்காரரக்ள் இ க் ம் வரி ேபா ம்

ஊ ேபாக் ஒ  ப ர ்ெசய் ம் ேபா  அதன் இைட ேல ெசய் ம் 
ேவ  ப ர;் அவ் தம் ெசய்வதற்கான வரி

ஊத்ைதப்பாட்டம்
ளத் ந்  வண்டல் த யவற்ைற வாரி 

எ த்தலால் ைடக் ம் வ வாய்
ஊத்ைதயட் தல் ஊன தல்; ேதாற்  அவமானப்ப தல்



ஊர்
ேவளாண் மக்கள் ப்பான ராமம்; அவ் க்  
அைமந்தசைப

ஊரக்்கடைம ஊரச்ச்ைப னரக்் ச ்ெச த்த ேவண் ய கடைம வரி

ஊரக்்கணக்கர ் தம்
ராமக் கணக்  ேவைலபாரப்்ேபார ்வாழ்நாளில் 

அ ப க்க டட் மானியம்
ஊரக்்கைமஞ் ஊ க்  அைமந்த; ஊ க் ப் ெபா ப்பான
ஊரக்்கலைன ராமத் ன் தன அ காரிகள்

ஊரக்்கழஞ்
ஊரப்் ெபா வாக ைவக்கப்ெபற் க் ம் 
நிரண் க்கப்பட் ள்ள எைட; அ பற் ய வரிைய ம் 

க் ம்

ஊரக்்கற்ெசம்ைம
ஊரப்் ெபா வாக உள்ள நிைறக் ம் உைரகல் 
மாற் க் ம் சமமான  (ெபான்)

ஊரக்் ழ் இைற
ஊரச் ்சைபயாரால் வரி நீக்கப்ெபற்ற ம், 
அரசாங்கத் க்  உரிய அதன் ரை்வைய 
ஊரச்ச்ைபயாேர ஏற்  இ ப்ப மான நிலம்

ஊரக்ாவல் ராமத் தைலயாரி
ஊரச்ச்ரிைக ஊரக்் டட்ம்

ஊரவ்ாரியம்
ராமக் காரியங்கைளக் கவனிக்க நி வப்ெப ம் 

சைப
ஊரைம, ஊராண்ைம ஊரப்் ெபா க்காரியங்கைள நிரவ் த்தல்

ஊரவர் ஊராக அைமந்த ஊரச்ச்ைப; அதன் உ ப் னர்
ஊராட் ராம காரியங்கைள நிரவ் த்தல்
ஊராளர் ராமத்ைத ஆ ம் அ காரி

ஊரி க்ைக ஊைரச ்சாரந்்த இடம்
ஊரி  வரிப்பா ராமச ்சைபயான ஊர ் க் ம் வரி

ஊெரட்
வரிவைக; எண்ேபராயம் என்பதன் ெதாடர்  
ெகாண்டதாக இ த்தல் ேவண் ம்

ஊேராம் ஊர ்என் ம் ராமச ்சைபயாக அைமந்த நாங்கள்

ஊ யம்
ெபா க் காரியங்க க் ம் அரசாங்க 
அ காரிக க் ம் சம்பளம் ெபறாமல் (அமஞ் ேபால்) 
ெசய் ம் ஊ யம்

எக்கடைம எரக்்கடைம ேபா ம்

எக்காளம்

பவனி ல் ன்ேன ஊ ம் காளம் ேபான்ற  
எசே்சாற் க் ற் ெநல், எற்ேசாற் க் ற்றரி  ெநல் 

த் பவரக் க்  இர ல் ேசா  இ ம் கடைம 
ேபா ம்

எசே்சா
ராம ஊ யரக் க்  இர ல் ேசா ம் ேபா ம் 

கடைம ; எற்ேசா  என ம் ெப ம்
எ த் க்கட் வரத்் தைலவரிக் கட் ; ைகப் ச் வர்

எ த் க்ெகாட் ெநல்லாய வைக; வரம் ளங்க ல்ைல

எைடவரி
நிைறேமல் க்கப் ெப ம் வரி 
(இைடவரி ன்தவறான வ வமா?)

எண்ெணய் (எண்ைண) எண்ெணய் யாபாரத் ன்  வரி; எண்ெணய் 
அடட்ேவண் ய நிபந்தைனைய ம் க் ம் ேபா ம்

எண்ெணய்ப் பந்தம் இர ல் நடக் ம் ராமப் ெபா க்காரியங்க க்  
வாணியன் ளக்ெகரிக்க எண்ெணய் ெகா ப்ப

எ ரைடேயாைல
அைடேயாைல எ த் த ேவாரக்் க் ெகா க் ம் 
ஆதர ச ் ட்

எ ராமாண் அ த் வ ம் வ ஷம்
எ ல் ேகாடை்டயாக அைமந் ள்ள ஊர்



எரக்்கா ஏரக்்கா  பாரக்்க
எரிக ம் அ ப்  ற

எரிம ந்தன் ெவ ம ந்  ெசய்பவன்
எரிம ந் ெவ ம ந்

எ ைமப் ெபான்
எ ைமகளின்  க்கப்ப ம் வரி; காசாகக் 
ெகா க்க ேவண் ய

எல்ைக எல்ைல என்பதன் ேவ  வ வம்

எலைவ

(எல்ைவ என ம் வா க்கப் ெப ம்) சா க்கான வரி; 
ணத்ைத இ க்காட் ல் அடக்கம் ெசய்வதற்  

இ க் ம் கடைம; க்கப் ைடைவ என்ப ம் 
இைதப்பற் யேத ேபா ம்

எ த்  னிேயாகம்
கணக்ெக ம் அ காரிக க்  வரத்்தைனயாக 
அளிக் ம் வரிவைக

எ ந்த ந் ேமனி உற்சவ ரத்்
எ ரப்பட்டணம் எ ரரக் ைடய நகரம்

எ ரர்
அய்யாவ ையத் தைலநகராகக் ெகாண்ட நானாேத  
என் ம் யாபாரக் டட்த்தாரின் ஒ  ப னர;் 
ேபாரப்்பைடப் ரிைவச ்ேசரந்்தவர ்ேபா ம்

ஏகேபாக இைற
வரி இல்லாமல் உள்ள ஏகேபாகக் ராமம் ஏகேபாகம் 
ஒ  ராமத்ைதப் ற ைடய ட்  இல்லாமல் தனி 
மனிதர ்ஒ வேர அ ப ப்ப

ஏகேபாகம் ஒேர சா ப ம் ஆ ம்; ஒ  

ஏகாங் ம்ப ன் த் தனித்  வா ம் ைவஷ்ணவ அ யார;் 
ஷ்  ேகா ல் நிரவ்ாகத்ைதக் கவனிப்பவர்

ஏகாவ , ஏகாவல் ஒற்ைறசச்ரம் உள்ள மாைல

எணிக்காணம் ஏணி ன்  க்கப்படட் வரி; கள் இறக் ேவார ்
ேபான்ற மரேம கள் ெச த்தேவண் ய  ேபா ம்

ஏத்தம் லம், ஏத்தபாடம்
(ஏற்றம் லம், ஏற்ற பாடம்) ஏற்றம் ேபாட் த் தண்ணீர ்
இைறத் ப் ப ர ்ெசய் ம் நிலம்

ஏந்தல் ப ர ்ெசய்வதற்கான நீரப்ா ம் ஏரி
ஏரக்்கடைம உ ம் ஏரின்  க்கப் ெப ம் வரி

ஏரக்்கா
ஒவ்ேவார ்ஏ க் ம் ஒ கா  ெநல்லாக இ க்க 
ேவண் ய வரி; ஏரக்்காணிக்ைக என ம் ெப ம்

ஏர்ப்ெபான்
ஒவ்ேவார ்ஏ க் ம் இ க்க ேவண் ய காசாயவரக்்க 
வரி

ஏரி ஆயம்
நீர ்நிைலகளி ந்  ன் ைல ேபால் ைடக் ம் 
வ வாய்

ஏரி ஈ ஏரி ன் பராமரிப் ச ்ெசல க்காக அதன் நீரப்ா ம் 
நிலத்ைதப் ப ரி ேவார ்ெகா க்க ேவண் ய பங்

ஏரிக்கா
ஏரி ன் நீரப்ாய்ச் ம் நிலம் ஒன் க் க் கா  
ெநல் தம் இ க் ம் வரி

ஏரிக்ேகாப்

ெவள்ளம் வந்தகாலத் ல் நீரந்ிைறந்  ழ் ம் 
மற்றநாடக்ளில் சா ப க்  ஏற் ைடய மாக ஏரி ன் 
உள்வா ல் உள்ளநிலம ; ஏரிநீரக்்ேகாப்  என ம் 
ெப ம்

ஏரிட்பட்
ஏரி ன் பராமரிப் ச ்ெசல க்காக டப்ெபற்ற நிலம்; 
ஏர ்மானியம் என ம் ெப ம்

ஏரி ன் கா
நீரந்ிைலகளின் ன் ற்பைனயால் ைடக் ம் 
வ வாய் ஏரி ன் பாடட்ம் ஏரி ன் கா  பாரக்்க

ஏரி ன் ைலப் பாட்டம் ஏரி ன் கா  பாரக்்க



ஏரி தல்
ைவக்கப்படட் நிலத்ைதேயா ெபா ைளேயா 
ெதாடாமல் அதன் வ மானத்ைதக் ெகாண்ேட ஏரி ன் 
பராமரிப்ைபச ்ெசய்யேவண் ய தல்

ஏரிவாய்
ஏரி ன் வ கால் பக்கத் ல் றவா ல் 
ஏரிக்ேகாப் ேபால் அைமந்த நிலம்

ஏரிவாரியம் ஏரி ன் பராமரிப் க்காக நி வப்படட் சைப
ஏலவரி ஏலக்கா ன் உள்ேள இ க் ம் அரி

ஏற்றம் அ கப்ப , 
ஏற்றக் ைறத்தல் ம் ைற ம்; உயர் ம் தாழ் ம்

ஏற் தல் ேயற் தல்; ஸ்தா த்தல்
ஏற் தல் அ கப்ப த்தல்; ேமற்ெகாள் தல்; ட் தல்

ஏ சாத்
ேகா ல் உற்சவகாலத் ல் ெகா ஏற் ச ்ெசய் ம் 

ேசஷ ைச; வஜாேராஹணம்; வாகனத் ல் 
ஏ ம்ேபா  ெசய் ம் மரியாைத

ஏ சாத்
ஏற் ம ச ்சாக் ; ஏற் ம  யாபாரத் ல் 
ஈ ப ேவார்

ஐஞ் கணத்தார் ஐம் ெப ங் ேவ ேபா ம்
ஐந்தைலமணி ஐந்  தனிமணிக ைடய ெகாத் மணி
ஐயன்பாத் ஐயனார ்ேகா க்  டட் மானியம்

ஒட் ஒப் க் ெகாள் தல்; உடன்ப க்ைக

ஒட் க்கா
ஒப் க்ெகாண்ட கா ; உடன்ப க்ைக ன்ப  ெச த்த 
ேவண் ய ெதாைக

ஒடம்ப உடன்ப க்ைக
ஒ க் தல் பண்டாரத் ல் ேசரத்்தல்
ஒப் த் நல்ல உ வம் அைமந்த த்
ஒ ைட ஒ தடைவ; ஒ தரம்

ஒ ஒ  ேபாகம்
ஒளிவண்ணாற் பாைற ணி ெவ ப்ேபார ்இ க் ம் வரி

ஒ ன் நீக்கல் இன் , உடப்ட

ஒழக்க ேகா ல் நாள்ேதா ம் பைடக் ம் சைமத்த உண
ஒ நிலத் ன் வரலா  க் ம் கணக்

ஓடாணி ஆபாணத் ேல மாட் வதற்கான ஆணி
ஓ ெசங்கல்; சாப் வதற்கான மண்பாண்டம்

ஓத் அ காரம்; உரிைம.
ஓரணி இரடை்ட

ஓலக்கம் அத்தாணிக்காட்  சைப தல்
ஓலக்க மண்டபம் அத்தாணி மண்டபம்; சபா மண்டபம்

ஓைல உத்தர ; அரசன் உத்தர
ஓைலச ்சம்படம், ஓைலச ்

சம்பளம், ஓைலச ்சம்மாதம்
ஓைல எ ம் அ காரிக க் க் ெகா க்கேவண் ய 
வரத்்தைன

ஓைலச ்சாதனம் ஓைல ல் எ ய பத் ரம்

ஓைலநாயகம்
அரசன் இ ம் உத்தர கைள உரியவரக் க்  எ த்  

லம் அ க் ம் அரசாங்கத் ைற ன் தைலைம 
அ காரி

ஓைலெய த் இராயசம்
கங்காணி கண்காணி பாரக்்க

கங் ல் காளத் ன் ஓர ்உ ப்
கசச்ாத் ைகசச்ாத்  பாரக்்க

கச் ேகாரம்
பாத் ரவைக, கசே்சாலம், ைகசே்சாலம் எனப் 
ெப வன ம் அ ேவ ேபா ம்

கசைர காேலயைரக் கால் பலம்
க கால் பலம்



கட்டணம்
ப் டட் வ ப் னர ் லர ்அவ்வப்ேபா  ெச த் ம் 

வரி ேபான்ற

கட்டைள
ேகா ல் ஒ  ேசஷம் த்  ஏற்ப த்தப் ெப ம் 
தரம்ம்

கட்டாயம்
(கட்  + ஆயம்) ெமாத்தமாக நிரண் க்கப் ெபற்ற வரி; 
அன் , நிரப்்பந்தத்தால் இ க்க ேவண் ய வரிையக் 

ப்பதாக ம் ெகாள்வர்

கட் யாணம்
ன்னாளில் வழங்  வந்த ஒ  நாணயம்; 

வராக க் சச்மம் என்பர்

க ைகயார்
அரசன் ஆைணையப் பைறயைறந்  அ ப்ேபார.் 
கைடக்காட்  கண்காணித்தல்

கட் க் த்தைக
ெமாத்தமாக இ க்க ேவண் ய த்தைக; 
ெப ம்பா ம் நீண்டகாலம் நீ க் ம்

கட் க்ைக

ேகா க்  உரிய கடைமகளில் ஒன் ; 
அ வைட ேல கட் க்  ன்  ைக தம் அரிகைள 
ெகா ப்ப  ேபா ம்; அரி க்ைக எனப்ெப வ ம் 
இ ேவ எனலாம்

கட் வாங்கம்
ம ; பல்லவரக் ைடய ெகா ல் கா ம் 
இலச் ைன

கடகம் பைட ; அரண்வ  ெகாண்ட ேகாடை்ட

கடைம
அரசாங்கத் க் ச ்ெச த்த ேவண் ய வரிகைளப் 
ெபா வாகக் க் ம் ெசால்

கடைமகாரியம் அரசாங்கத் ன் நிரவ்ாக அ வல்
கடைமக்கால் அரசாங்கத்தார ்நிரண் த்த அள  மரக்கால்

கடைமப்பற்
ேமல்வாரத்ைத உரியவரக்் ப் பணமாகச ்ெச த் ம் 

ராமம்
கடவ கடைமயாவதாக ம்

கடவன் கடைமப்படட்வன்

க ைக
ரவ்சங்கக் கல்  ெபற்றவரக் க்  ேம ம் கல்  
கட் ம் உயரத்ர த் யாஸ்தானம்

க ைக மத் யஸ்தன் க ைக ேல ப ற்  ெபற்  அங் காரம் ெபற்ற 
மத் யஸ்தன்; ெப ம்பா ம் ஊரச்ச்ைபத் தைலவன்

க ைகமாராயன்
தைலைம வாத் யக்காரன்; ன்னாளில் அரசர ்
வழங் வந்த படட்ம்

க ைகயார் க ைக என் ம் நிலயத்ைதச ்ேசரந்்தவர்

கைடக் ட்டல்
கட்  வ த்தல் (ெபா ட் ப் ெபான்கைடக் 

டட் வந்தாரக்்  நிச  இரண்  ேசா  
ெகா ப்ேபாமாேனாம்) கைடக் ட்  காரிய நி வாகம்

கட் ல்
ஆசனம்; (அர க்கட் ல்) ங்காதனம்; ப க்ைக 
கட் ெலய் தல், கட் ேல தல் ங்காதனம் ஏ தல்; 
மண ைன

கைடக் ட் லக்ைக கைடக் ட் வார ்வ ப்பதற்கான இடம்
கைடக் ட் த் தானத்தார் ேகா ல் அ காரிகள்

கைட ட் (த்*) தானத்தார் நானாேத  யாபாரிகைளக் ப் ம் ெபயரக் ள் 
ஒன் ; அவரக்ளிேல ஒ  ரி னர ்ேபா ம்

கைடத்ெதா ல்
பதக்கத் ல் ஒ  பாகம், கைடசல் க்கப்படட்  
ேபா ம்

கைடநீர் கைட யாக உள்ள நிலத் க் ப் பா ம் தண்ணீர்

கைடப்பாட்டம் அங்கா ப் பாடட்ம் எனக்ெகாள்வர;் கைட த்தரமான 
வரிைய ம் க் ம்; கைடப்  என ம் ஆ ம்



கைடப் கைட யான ன்றாம் ேபாகம்

கைடயைடக்காய்
ற்பைனக் க் ெகாணரந்்த பாக் ன்  இ க் ம் 

வரி ேபா ம்

கைட ைற
கைட த்தரமான, அதாவ  க ம் ைறவான வரி; 
(வ ஷ) வாகக் ெகா க் ம் வரிைய ம் க் ம் 
ேபா ம்; கைடப்பாடட்ம் என ம் ெகாள்வர்

கைட
அரசன  வான உத்தர ; ழ் அ காரிகளின் 
உத்தர ம் ஆ ம்

கைட வாக வ ம் தைட; யாத தைட
கண்காட் வான் ட க்  வ காட் பவன்

கண்காணி
ேமற்பாரை்வ; ேமல் சாரைண ெசய்ேவான்; 
ேமற்பாரை்வ ெசய்வதற்காக இ க் ம் வரி

கண்காணிக் கணக்கர் தல் கண்காணிப்ேபார ்ெசல க்காக இ ம் தல்

கண்காணிநாயகம்
ேமற்பாரை்வ ேவார ்தைலைம உத் ேயாகம் 
கண்காணிமா ெசல்  ேமற்பாரை்வ ேவா க்  
ெநல்லாக இ ப்ப

கண்டகம் ேவ , ' ஏக்கரா' ேபான்ற நில அள

கண்டகேசாதைன
ஷ்டநிக் ரகம்; ற்றம் ரிபவரக்ைளத் தண் த்தல் 

(ஜ லவரம்ன் பராந்தக பாண் ய ைடய 
ஆைனமங்கலம் ெசப்ேப கைள ம் ெகௗ ல்யர்  
அரத்்த சாஸ் ரத்ைத ம் பாரக்்க)

கண்டத் டர,் கண்டநாண் க த்தணிவைக
கண்டன் ரம் ந்தவன்

கண்டப்பைட கடட்டத் ன் அ ஷ்டானத் ல் அ ப்பைட.

கண்டம் கமண்டபப் ப ; அ ஷ்டானத் ன் ஒ  பாகம்
கண்ட எ ரப்ாராத ெசல

கண்
க த்தணியான மாைல ல் பதக்கம் ேபான்ற ஓர ்
உ ப்

கண் ழ அரசன  ெசாந்த நிலம்

கண்ணாலக் காணம் கல்யாணத் க்காகச ்ெச த் ம் வரி; கல்லாணக் 
காணம், கல்லால காணம் என ம் க்கப் ெப ம்

கண்ணா

கம் பாரக்் ம் கண்ணா க்கான வரி, கம் பாரை்வ 
என் ம் காண்ட ; பரத்ைதயரிட ந்  வ க்கப் 
ெபற்ற  ேபா ம்; கன்னடசாசனங்களில் ெபத  
(அதாவ  ேமனி க் பவள்) என்  காணப் 
ெப வைத ஒப்  ேநாக் க

கண்ணா பாசன வாய்க்கால்

கண்ணிட் க்காணம்

கண்காணிப்ேபா க் க் ெகா க்க ேவண் ய ெதாைக 
ேபா ம் (கரிசலாங்கண்ணி என் ம் ம ந் ச ்
ெச ையப் ப ரி வதற்காகச ்ெச த் ம் 
வரிெயன ம் இைதக்ெகாள்வர)்

கண்மலர்
க் ரகங்க க்  அணி ம் மலர ்ேபான்ற 

ஆபரணம்
கண்மாளர் கம்மாளர்

கணக்கக்காணி ராமக் கணக்கரக் க்  ம் மானிய நிலம்
கணக்கப்ேப ராமக் கணக்க க்  ெநல்லாக இ ப்ப

கணகன் கணக் ப் ள்ைள
கணப்ெப மக்கள் ஊரக்்காரிய நிரவ்ா கள்



கணேபாகம்
அவர ்அவர ்தனித்தனிப் ப கைள அ ப க்காமல் 

வைத ம் டட்ாக அ ப த்  ெமாத்தத் ல் 
அவர ்அவ க்  உரியபங்ைகப் ெப தல்.

கணாசாரம் சை்ச ஏற்ேபார ்இ க் ம் வரி

கணி ற்றாட்
கணத்தார ்அ ப்பதாற்காக ஸரவ்மானியமாக 

டப்ெபற்ற ராமம்; கணேபாகத் ல் உள்ள 
ற் ட் க் ராமம், (ேஜாஸ்யரக் க்  ம் 

மானியமாகக் க வர ் லர)்

கத் க்காணம்
ஆ தவரி; ஆ தம் தரிப்பதற்கா அல்ல  
தயாரிப்பதற்கா என்ப  ளங்க ல்ைல

கத ைக ஒட் யாணம் ேபான்ற ஆபரணத் ன் ஓர ்உ ப்
க ரக்்காணம் க ராகக் ெகா க் ம் வரி

கந்  (க )
அ காரி; பணியாடக் க்  ேமற்படட் பத  
ெகாண்டவர்

கப்பம்
ெதா லாளரக்ள் லர ்அவ்வக்காலங்களில் 
ெச த் வ

கம் காதணிவைக
கம்மாணர் கம்மாளர்

கரண்ம்
நாட்  நிரவ்ாகத் ேல உள்ள ற்றங் ைறகைளக் 
கா ம் ெபரிய அ காரி ( ஜயநகர 
ஆட் க்காலத் ல் வழக் ல் இ ந்த )

கரத்்தாக்கள்
ம ைர நாயக்க மன்னரக்ைளக் 

ப் டட்படட்ப்ெபயர்

கர்ப் ர ேல
ேகா ல் நிலங்கைளப் ப ரிட்  அ ப ப்பதற்காக 
அவற் ன் வரிைய ம் ேசரந்்  ெமாத்தமாகக் 
ெகா க் ம் பணம்

கர ராமம்
அரசாங்கத் க்  வரி ெச த் ம் (ரயத் வாரி) 
தனிக் ரமம்

கர ைக ஓர ்ஆபரண உ ப்
கர ஒ வைக த்

கரண் ைக ம டத் ன் ஒ வைக; ம டத் ன் ஒ  பாகம்
கரண் ைகச ்ெசப் ண்ணாம் ச ்ெசப்

கரணம் பத் ரம்; ட் ; கணக்கன்

கரணம் வழக் கைள சாரிக் ம் நியாய சைபக ள் 
ஒ வைக; அ கரணம் என்பதற் த் தாழ்ந்த  என்பர்

கரணத்தார் கரணம் என் ம் நியாய சைப ன் உ ப் னர்
கரணிக்கேசா கணக்கர ்வரி
கரே த் ரம்  கடட்க் ய மைன

கரி ப ர ் ய்ந்  ேபான
கரி  (க ) நா தர ்கத்

க மண்ேம

க க்
தங்கம் ெவள்ளி த ய பாத் ரங்களில் ெபா த்த 

த் ரம்

க ஞ்ெசய் ன்ெசய் நிலத் ேல ன்னால் ப ரிடாத நிலம்; 
கழனிப்பன்ெச னின் ம் ேவறான காட் ப் ன்ெசய்

க ஞ்ெசய் நன்ெசய் என ம் ெகாள்வர்

க  பணம்
ஆ தங்களின்  வரி; நா தர ்ெச த்தேவண் ய  
ேபா ம்



க லவரி
ெபாக் ஷத் ன் காவ க் ம் ைல யரந்்த 
ெபா ைள அ ேல ைவத் ப் பா காத்தற் ம் 
இ க் ம் வரி

கைர பங் , தாசாரம்

கைரக்  ெசய்வார்
ராமங்களிேல அவர ்அவர ்அ ப க்கேவண் ய 

நிலங்கைளப் ரித் க் ெகா க் ம் ெபா ப்  
வாய்ந்தவர்

கைரநிலம்
அவ்வப்ேபா  ஊராரிடம் மாற்  மாற்  
அ ேபாகத் க்  ேபாட்  ஒப்பைடக்கப்ப ம் 
நிலம்

கைர அைடமானம்

கல்லைற
ெபாக் ஷங்கைள ைவப்பதற் ப் ன் ழ்க்கடட்ப் 
ெபற் ள்ள இரக ய அைற

கல்லாணக்காணம், 
கல்லாலகாணம்

கண்ணாலக் காணம் பாரக்்க கல்யாணத் 
ேமனியாதல் அேராக டகாத் ர ராதல்

கல் த் த் தல் ேமடான நிலத்ைத ெவட் த் த் தல்
கல் ரி ேகா ல் ற் த் தாழ்வாரம்; ச் ற்றாைல

கலசப்பாைன பகலசம்; பக்கால்

கலசமாட் தல்
கலசத்தால் மஞ்சனம் ெசய் த்தல்; 

ம்பா ேஷகம்
கலைப, கலாபம் கலகம்

கலம் சாப் ம் பாத் ரம்
கலம் பத் ரம்; ஆதர ச் ட்

கலம், கலன் ல்லங்கம்
கலைன ெதா லாளரக்ள்; அவரக் ைடய சங்கம்

க ங்கவாரியம் க ங் , அைணேபான்றவற்ைறக் கவனிப்பதற்காகக் 
ராமச ்சைபயாரால் அைமக்கப்படட் 

கவர் ஆற் க்கா ல் ரி ம் ைள

கழஞ்
ன்னாளில் வழங் ய ெபான் நாணயம்; அதன் 

எைடைய ம் க் ம்
கழனிக் ளம் நன்ெசய் ந ல் உள்ள ளம்

கமனிப் ன்ெசய் காட் ப் ன்ெச னின் ம் ேவறான ன்ெசய் நிலம்

கழனிவாரியம், 
கழனிவாரியப் ெப மக்கள் வசாயத்ைதக் கவனிக் ம் ஊரச் ்சைபயார்

கைழந் கழஞ்  என்பதன் ேவ  வ வம்
களர்ப்பாழ் உப் ப் ப ந்த பாழ் நிலம்

களரி சாரைண ஸ்தலம்; சைப; கசே்சரி
களாவம் இைடயணி; ஒட் யாணம் ேபான்ற
கற்க கத  நிைல ன் ேமேல இடப்பட் க் ம் பா

கல்கற்காரம் க ங்கல்லால் ஆன கடட்டம்
கற் ைட கல்லால் ஆனவடட்ம்; ெசங்கல் ைள

கற்ப த்தல் கல்லால் தளம் ேபா தல்
கற்ப த்தான் லாசாசனம் ெசய்தவன்

கரணதண்டம் கரணம் என் ம் நியாய சைபயால் க்கப் ெபற்  
அதற் ச ்ெச த்த ேவண் ய அபராதத் ெதாைக

கற்பற் மாணிக்கத் ன் ற்றம்
கற் த்தல் ர ஷ்ைட ெசய்தல்

கற்றளி கற்ேகா ல்
கன்  ேமய் பாழ் ராமத் ல் கால்நைட ேமய்வதற்கான நிலம்



கன்னக்காணன் கன்னான்

கன்ன ஷ்பம் மலர ்ேபான்ற ம் கா ல் அணிவ மான ஆபாணம்
கன்னா , கல்நா இறந்தவர ்ஞாபகாரத்்தமாகக் கல் எ ப் தல்

கன்னாரிைற கன்னாத் ெதா ல் ெசய்ேவார ்ெச த் ம் வரி
காக ந் க ம் ள்ளி

காக ந்தம் ைவரத் ன் வைக

காசாயக் ஊரப்்ெபா ேவைல ெசய்வெதன் ம் நிபந்தைன ன் 
ேமல் ராம மைனக்கட் ல் க் ம் மக்கள்

காசாயம்
காசாக இ க் ம் வரிவைககளின் ெபா ப்ெபயர;் 
காசாய வரக்்கம் என் ம், கா வரக்்கம் என் ம் 

க்கப் ெப ம்
காசகடைம ெராக்கமாக இ க் ம் வரி

கா கல் தங்கம் த யவற்ைற நி க் ம் எைட

கா ெகாள்ளா இைற
ஒ வைக வரி ம், இல்லாமல் அளிக்கப்ெபற்ற நிலம்; 
வரி நீக் ய நிலத் க் ப் ன்னால் இ க்க ேவண் ய 
வரிக்காக ெமாத்தமாகச ்ேசரத்்  தல் ெகாள்ளாத 
நிலத்ைத ம் க் ம்

கா  ெகாள்ளா ஊரக்் ழ் 
இைற

எந்தவரி ம் இல்லாமல் அளிக்கப் ெபற்ற நிலம்; 
அந்தவரிைய அரசாங்கம் நீக்காமல் ராமசைபேய 
இ த்  அந்த வரிக் ைறையச ்சைபயாேர ஏற்பதா ம்

காட் காணிக்ைக; ைக ைற
காட்  எ க் கா நல்ெல  பாரக்்க

காட்டப் ேப தல்
ஆதாரமாக எ த் க்காட் வ ; பாத் யைத 
ெகாண்டா தல்

காட்டாள்கா
ன்னாளில் வழங் ய வரிவைக; கா காவல் என்  

வழங் ய  இ ேவ ேபா ம்

கா காவல்
கா கைளப் பராமரிப்பதற்காக இ க் ம் வரி (கா  
என் ம் ெசால் இ காடை்ட ம் க் ம்)

கா ேகாள் ைளநிலம் கா மண் ப் ேபாதல்
கா தரி ெச கள் ைளத்த தரி  நிலம்

காணம்
ன்னாளில் வழங் ய நிைற; ஒ  நாணயம்; பாகம் 

அல்ல  பங்

காணி
பரம்பைர உரிைம; அ ப க் ம் உரிைம; 
காணியாட்  பாரக்்க

காணி ஒ நிைற
காணிக்கடன் நிலவரி; காணிக்  என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

காணிக்ைக
அரச க் ம் ல அ காரிக க் ம் ெச த்த 
ேவண் ய ைக ைற

காணிப்பற் ஒ வ க்  உரிைம உள்ள ராமம் அல்ல  நிலம்
காணிப் பா நிலசச்ா ப க்கான உரிைமப் பத் ரம்
காணிமா தல் உரிைடய நிலத்ைத இழத்தல்

காணியாண்ைம, காணியாட் பரம்பைரயாக அ ப க் ம் உரிைம
காணி ைல உரிைமைய ற் க் ெகா த்தல்

காணிெவட்

ன்னாளில் வழங் வந்த வரிவைகக ள் ஒன் ; 
ெவட்  என்பதன் ஒ  ரி  ேபா ம்; 

ைளநிலங்களிேல  ெவட் வ  ேபான்றதாக 
இ க்கலாம்

காந்த பா பவள்



காமக்காட்டம்
வன் ேகா ல் பாரவ் க்ெகனத் தனியாக 

அைமந் ள்ள அம்மன் சந்நி

காமம்
ராமம்; காமக்காணி, காமக் ழான் ேபான்  

ேசரந்் வ வ ேல காண்க

கார்

ஐப்ப -காரத்் ைக ல் அ வைடயா ம் ெநல்; 
மைழக்காலத் ல் ப ர ்ெசய் ம் ெநல்; அதன் 
அ வைடக்காலம் காரத்் ைகக்கா , 
காரத்் ைகக்காணிக்ைக, காரத்் ைகப்பசை்ச, 
காரத்் ைகயரி  காரத்் ைக ல் 
அ வைடக்காலத் ல் அளிப்ப ; ஆ ப்பசை்ச பாரக்்க

கார்ம  நிலம் இ ேபாக சா ப  உள்ள நிலம்

காரணவன் கணக்கன்; காரணிகன், கரணத்தான் என ம் ெப வன்
காரளத்தல் ெநல் அளத்தல்

காராண் ழைம, காராண்ைம ப ரி ம் உரிைம; அதற்கான வரி
காரணிக்க ேஜா கணக்கர ்ெச த் ம் ைறந்த வரி

காரியகரத்்தா, காரியத் க் க் 
கடவர் ஒ வ க்காகக் காரியத்ைத நிரவ் ப்ேபார;் ' ஏஜண்ட'்

காரியவாராய்ச் , காரிய 
வாராய்ச் ப்ேப தணிக்ைகயாளரக்்  இ க் ம் வரி ; ஆராய்ச் பாரக்்க

கால்பைட வரின் அ ப்ப
கால்வடம் கால் அணிவைக

காலத்ேதைவ
ன்னாளில் வழங் வந்த வரிவைகக ள் ஒன் ; 

என்னெவன்ப  ளங்க ல்ைல
காலப் ெபால்லாங் ெகடட்காலம்; காலேதாஷம் என ம் ெப ம்

கால் அள  , காலள ப் 
பாட்டம் நி த்தல் அள க்  த்  வந்த வரி

கால்அள  ேகால் நில அள க்  த்  வந்த வரி
கா க்க த் கைணக்கால்

காவணம் ேசாைல; நந்தவனம்
காவல்கட்டணம் தைலயாரி வரி

கா ன்னாளில் அரசர ்அளித்  வந்த ஒ  படட்ம்; கணக்கர்
கா ைம கணக்  ேவைல

காளி கணத்தார் காளிேகா ல் நிரவ்ாகத்ைதக் கவனிக் ம் சைபயார்
காஹளம், காஹளி எக்காளம் ேபான்ற வாத் யம்

டாரம் ெகாப்பைர
ைட ேவதம் ஓ ம் ழாம்; ேவத பாடசாைல

ைடப் றம்
ேவதம் ஓ ப்பதற்காக டப்படட் நிலம் அல்ல  

ராமம்
ம்பரி கம் ஆபரண கப் ன் ஓர ்உ ப்
ரம த்தன் ேவதத் ன் ரமபாடத் ல் வல்ல ராமணன்

ராமகண்டகர்
ராமத் ன் நல க்  ேரா கள்; ராமத் 
ேரா கள் என ம் ெப வர்

லம்
ல்லைறயாக ற்பைன ெசய் ம் ெபா ள்களின்  

இ க் ம் வரி அல்ல  ங்கம்; ல ேசஷம் 
என ம் ெப ம்; லம் என்பைத ம் பாரக்்க

ளிக்கத் கத் வைக
ழ்க்கலைன ராமத் ெதா லாளி



ழ்க்
ஒ  வாய்க்கா ன் நீர ்அதன் க்ேக 
ெசல் ம்மற்ெறா  வாய்க்கா ன் ழாகச ்
ெசல் ம்ப  அைமந்தகடட்ட ேவைல

ழப்பா
வாரம் கைற  வரிகள்; கைட த் தரங்களில் 

இ க் ம் வரிக ம் ஆ ம்
ைறப்பாட்டம் ன்பாடட்ம் ேபான்ற  வரிகள்

ழ்க் த்தைக; சாரந்்  நிற்றல்; மற்ெறான் க் க் 
ழ்ப்படட்

ற் வரி
ற்  ேவய்ந்த ைசக க்கான வரி ைக ற கள் 

வா ம் மடம்

ச்
ச் ல், தரப்்ைப ேபா ம் ( ட ம் ச் ம் ெகாண்  

ேகா ல் வான்)

சசக்ாணம் யவர ்தாங்கள்ெசய் ம் பாைனக க் க் ெகா க்க 
ேவண் ய ெதா ல் வரி; ரிைக ஆயம்பாரக்்க

டேதவர் அகஸ் யர்
டநா ஒ  டத் க்  ஒ  நா  தம் இ க் ம் வரி

டப்பைட உடே்கா ன் அ மடட்த் ல் உள்ள கடட்டப் ப

ட ழா
டம் ேபான்ற வ ைடயதாக உள்ள ெபரிய ழ  

வாத் யம்

டவர்

ஷ் ேகா ல் பணி ரிேவா ள் ஒ  ரி னர;் 
ஷ்ணைன வ ப ேவார ்ேபா ம்; 

மா ேமய்ப்பவராக ம் இ த்தல் ம்; ெகாடவர ்
என ம் ெப வர்

டவைற நிலவைற; ேகா ரத் ல் உள்ள ற்றைற

ட ளக்
ைச ேவைள ல் டம் ேபான்ற ளக்  எ த்  

நாட் யம் ஆ க் ெகாண்ேட உ த் ரகணிைகயர ்
காட் வ

டேவாைல
டத் ல் இடட் ஓைலச் ட் ; அவ் தம் இட் ச ்

சைபயாைரத் ேதரந்்ெத த்தல்

க்கா
மக்கள் ெகா க் ம் வரி; க்காணம்; ப்பணம் 

என்பன ம் இ ேவ ேபா ம்

ைஞக்கல் நிரண்யமான எைடக்கல் ; நற்கல் என ம் ப ம்

நீங்கா இைற

ஏற்ெகனேவ உள்ள கைள ம் அவரக் ைடய 
உரிைமைய ம் நீக்காமல், ேமல் வாரத்ைத மட் ம் 
அ ப ப்பதாக வரிநீக் க் ெகா க்கப்படட் ராமம் 
அல்ல  நிலம்

நீங்காத் ைடயாட்டம்
ஏற்ெகனேவ உள்ள கைள நீக்காமல் 

ஷ் ேகா க்  அளிக்கப் ெபற்ற ராமம்

நீங்காத் ேதவதானம்
ஏற்ெகனேவ உள்ள கைள நீக்காமல் ேகா க்  
அளிக்கப் ெபற்ற ராமம்

நீங் (ய) ேதவதானம்
பழங் கைள நீக் க் ேகா க்  அளித்த நிலம் 
அல்ல  ராமம்; இதனால் ேகா ேல ேமல்வாரம் 

ழ்வாரம் ஆ ய இரண்ைட ம் அ ப க்க ம்

ைம
நிலவரிநீங்கலாக, அரசாங்கத் க்  இ க் ம் மற்ற 
வரிகைளப் ெபா வாகக் க் ம் ெசால் (நாட் ன் 

யாக வாழ்வதற்  இ க் ம் வரிப்பணம்)
ைமட்பா ஊ யம்; ஊரப்் ெபா ேவைல

க்ைக ராமத் ல் கள் வா ம் இடம்
லார் கள்



டைன
நற்கல்; நிரண் க்கப் ெபற்ற நிைறைய ைடய 

எைடக்கல்

ம் ஊரின் ப ; அதனால் ம்  வாரியம், ஊரிேல அந்த 
அந்தப் ப க்கான சைபக் ழாம்

ண் உ ண்ைடயான ெபான்மணி
ண் ைர

ண் ைகக்கல்
சமணர ்ேகா ல்க க் ச ்ெசாந்தமான பள்ளிசச்ந்த 
நிலங்களின் எல்ைலையக் க்கக் கமண்டலத் ன் 
உ ப் ெபாறத்  நாட் ம் கல்

ண ய ேமன்ைமயான
ண யன் மாணிக்க வைகக ள் ஒன்
த்தவரி ற் த் ட் ய அரி
த்தக்கால் தைட

தம்ைப காதணி வைக
ைரச ்ேசவகன் ைர ரன்

ைரப்பந் ைர கட் ம் இடம்; அதற்கான வரி; ைர வரி, 
ைரமாற் , ைர லாடம் என ம் ெப ம்

ைரமாற்றம்
ன்னாளில் வழங்  வந்த ஒ  நாணயம்; ைர 

உ வம் ெபா க்கப்படட்  ேபா ம்
ப்  வ ரம் ைவர வைக

ம்ரகசச்ாணம்
ன்னாளில் வழங் வந்த வரிவைக; கக் 

கட ளின் ேகா க்காக இ க்க ேவண் ய 
(ஒ கட் யாணம்) ெபான்வரி எனக் ெகாள்ளலாம்
நீரஊ்ற் ; மத ; ஒ  வாய்க்கா ன் நீர ்அதன் க்ேக 
ெசல் ம் மற்ெறா கா ன் ழாகச ்ெசல் ம்ப  
அைமந்த கட் ட ேவைல

மாரவரக்்கம்
அரசா ம் ராஜ ம்பத் க் மாரரக்ளாகத் 
தங்கைளக் க ம் ற்றரசரக்ள்

தப்பைட கரப்்ப க ம ன் அ ப்பாகம்

ரத் கள் சமண மதத் ேல ஆசாரிய பத  வ க் ம் ெபண்
ரவ கள் சமண மதத் ன் ஆசாரியர்

ரப்  ெவட்
பைழயநாள் வரிவைக; ெவட்  என் ம் இனத்ைதச ்
ேசரந்்த ; பாசனக்கால்கைள அைணத்  நீர ் ப் ம் 
ெவட் ேவைல ேபா ம்

ரால் ப , ராற் ப க ைல நிறப் ப
ைல எ ப் ய கைர; வரம்

ைலெவட் நீரக்்கால்களின் கைரகைள ெவட் ச ் ரெ்சய்வ  
வரிேயற் தல் நிலத் க்  வரி த்தல்

மாணிக்கக் ற்றங்க ள் ஒன்
ளக் ழ் அந்தக் ளத் ன் பாய்சச் ல் உள்ள 

ளப் ரமாணம்
ளம், அதைன அ ப க் ம் உரிைம ஆ யவற் ன் 
ற்பைன

ளவைட
ஏரி ளங்கைள அ ப க் ம் உரிைம; 
அவற் ந்  ைடக் ம் வ வாய்கைள ம் 

க் ம்
ளிக் ம் இடம் அ ேஷக மண்டபம் பாரக்்க

ளிைக
ன்னாளில் வழங் வந்த நாணயம்; ேகாளைக என ம் 

ெப ம்; உ வத்ைதக் ெகாண்  ெபயரிடப்படட்  
ேபா ம்

ளிர்ந்தநீர் இரத் னங்களி ள்ள நீேராடட்ம்



ற்றத்தண்டம்
ெசய்த ற்றத் க் ரிய தண்டைன; அதற்காகச ்
ெச த் ம் பணம்

ற் ெநல்
ெநல் ற் வதற்  உரிய கடைம ற்ேறற்றம்  
ஏற்றம்

றங்  வாய்க்கால்
ராமசச்ைப

ெநல் த் வதற்கான 
ணிப்பா ணி ெநல் ைதப்பா ள்ள நிலம்

மடல்  ைவக் ம் ய மடல்

ைறவ ப் அரண்மைனக்  உபசாரமாக அ ப் ம் பண்டச் ைம
ன் ன் மணி, ெபான் நி க் ம் எைட

னிப்பம் நாட் யவக ; சந் க் னிப்பம் பாரக்்க

த்தம்பலம் அரண்மைன அல்ல  ேகா ல் உள்ள நாடக அரங்கம்

லம் தானிய யாபாரம்; தானியங்க க்  க் ம் வரி
சே்சவகன் ப்பைடயாளன்

ற்றரி ற் ெநல் பாரக்்க; ற்  ெநல்  என ம் ெப ம்
ற்றன்வாய் தைலமத
ற் ெநல் ற்றரி  பாரக்்க
றைடத்தல் ப  ப யாகப் ரித்  ஒப்பைடத்தல்

ெசய்வான் காரியங்கைள வைக ெசய்  நிரவ் ப்பவன்

தல்
ைல தல்; ஒ வன் தன் ெபா க்  நிசச் த்த 
ைலையத் ெதரி ப்பைத ற் தல் என் ம், 

அைத வாங் பவன் ஏற் க்ெகாள்வைதப் ற் தல் 
என் ம் ெகாள்வர்

ன் ெப ம்பாத் ரம்; அ ல் சைமத்த நிேவதனப் ெபா ள்

ேக பாைத ரே்க  அைடந்த பாைதகைளச ்ெசப்பனிட்  நல்ல 
நிைலைம ல் ைவத் க்க ேவண் ய கடைம

ேகட்ேபார்
பாடம் ேகடே்பார;் பாடம் ெசால் ேவார;் 
சாத் ரரப்ாரக்்க

ேகள் அரசன் வாய்ெமா யாக இ ம் உத்தர கைளக் ேகட்  
உரியவரக் க்  அ ப் ம் அ காரி; நிரவ்ாக அ காரி

ேகள் த
அரசன் உத்தரைவப் ெப ம் ெபா ப்  வாய்ந்த 
அரண்மைன அ காரி

ேகள் வரி அரசன் உத்தர கைள எ ம் வரிப் த்தகம்
ைகக் கணக் தல் வரம் ளங்க ல்ைல

ைகக்க த் ன்ைக; மணிக்கட்
ைகக்காைற ஒ  வைகக் ைகயணி

ைகக்ெகாள் தல் ஏற்  நிரவ்ா த்தல்
ைகக் லஞ்சம்

ைகக்ேகாள த ைகக்ேகாளரின் தைலவர்



ைகக்ேகாளர்

ேதாள் வ  ந்த காலாடப்ைட னர;் ேகா ல் 
ஊ யரக் ள் ஒ வைக னர;் ெநய்ேவார ்(அட  
என்ற ெசால் ம் ேபாரப்் பைட னைர ம் 
ெநய்ேவாைர ம் க் ம். ேபார ் ரரக் க் ம் 
ெநசவாளிக் ம் என்ன ெதாடர்  என்ப  

ளங்க ல்ைல. ைகக்ேகாளர ்என்ற ெசால்ைகயால் 
உைழப்பவர ்என்  ெபா ள்ப ம்)

ைகங்கரியபரர் ேகா ல் பணி ைட ெசய்ேவார;் உபயகாரர்
ைகசச்ாத் ைகெய த் டட் ர

ைகத்த
ஒப்பம் இ வதற் க் ைகெய த் ப் ேபாடாமல் இ ம் 

, தற்
ைகத் ட் ைகெய த் டட் உடன்ப க்ைக; ப்

ைகப்ெபாட் ைக ல் அணி ம் ஓர ்ஆபரணம்
ைக ைக ற்ெபற் க்ெகாண்ட ெபா ள்

ைகம்மாட்டாங் தற் ; ைகத்த  பாரக்்க
ைகயாளித்தல் ஒப்பைடத்தல்

ைகயா கண்ணி வாய்க்கால்
ைக பணம் ெச த் ய ர

ைக ச் வர் ைகப் ச் வர்

ைக ைற
ெபரிேயாரக்ைளக் காணச ்ெசல் ம்ேபா  
அவரக் க்  அளிக் ம் காணிக்ைக

ைகெய த் ரம்ானித்  எ க் ெகா த்த பத் ரம்
ைகெய த்ேதாைல எ க்ெகா த்த பத் ரம்; கடன் ட்

ைகேயற்
சை்சக்காரர ்வரி; ெத ங் ச ்சாசனங்களிேல 

காணாசாரம் என்  காண்ப ; ட்  என்பைத ம் 
பாரக்்க

ைகவட்டைக பாத் ரவைக
ைகவளர பரவ

ைகவா
சந்ைத ற்பைனக்  வந்த ெநல் ேபான்ற 
பண்டங்களில் ஒ  ைகெயனக் ெகாள் ம் உரிைம; 
அள்  என்பைதப் பாரக்்க

ைக ைல அப்ேபாைத ைல

ைக ைனக்
ைகத்ெதா ல் ெசய்  வாழ்ேவார ்(ைக தம் என் ம் 
ெசால் ெத ங் நாட் ச ்சாசனங்களிேல 

ப்பைடையக் க் ம்)
ெகாக் வாய் ஆபாணத் ற் ெச ம் ட்
ெகாட்டகாரம் ெநல்களஞ் யம்; ெகாடட்ாரம்

ெகாட்  மத்தளம் ெபரிய மத்தளம்

ெகாட்ைடக் ெகாடை்டைய ஆமணக்  ைதெயனக் ெகாள்ளலாம்; 
ஆ ம் இ  ேகாடை்டக் ேய ேபா ம்

ெகாடவர்
ேகா ற் ெகாத் க்க ள் ஒ  ப யார;் டவர ்
என ம் காணப்ெப ம்

ெகா அைரஞாண்

ெகா க்கடைம

ெகா ேவ  என் ம் த் ர லம் என் ம் வழங்கப் 
ெப ம் ம ந் ச ்சரக்ைகப் ப ரி வதற்கான 
வரியாகக் ெகாள்வர;் எனி ம் இ  ேகா க்கடைமேய 
யா ம் ேபா ம்; ெசங்ெகா க்காணம் என்ப ைத ம் 
பாரக்்க

ெகா க்கன் மகன் (ெகா  என் ம் ெத ங் ச ்ெசால்பாரக்்க)



ெகாத் ரி ; ஊ யர ்வைக
ெகா ரசாதம்; ேகா ல் நிேவதனத் க்கான ேசா
ெகா ஏரக்்ெகா ன்  இ க் ம் வரி

ெகா ந் ம க்ெகா ந்
ெகா வாரம் ப ரி ேவா க்  உரிய வாரம்

ெகாள்  நிைறயள
ெகாள்ைக பாத் ரவைக; ெகாள்கலம் என்பேத ேபா ம்
ெகாள்ைக க் ரகங்க க்  இ ம் கவசம்

ெகாள் ைறப்பா காணிக்ைகேபால் ரமமாகக் ெகாள் ம் வரி

ெகாள்வரி
ெநல்லாய வைக; வ ல் ெசய்வதற்கான ெசலைவச ்
சரிக்கட் வதற் ப் ேபா ம்

ெகாற் லக்ைக
ெகாற் ம் இலக்ைக ம்; அதாவ  ேசா ம் தங் ம் 
இட ம்

ெகாற் உண
ேகாட்டகம் பரந்  ஆழமான நீரந்ிைல

ேகாட்ைடக் ேகாடை்ட ன் பராமரிப் க்காக வ க்கப்ெப ம் 
வரி; ேகாடை்ட மகைம என ம் ெப ம்

ேகாடம் கரமாகச ்ெசய்யப்ெபற்ற ரீடத் ன் பாகம்
ேகாப்பதவாரம் அரசரக்்  உரிய இைற

ேகாமளம் மாணிக்க வைக

ேகா கம் ப ன் கம்ேபால் ெசய்யப்ெபற்ற நீர் ம் வாய்
ேகா ைற அர ைற

ேகா ல்ேகள் ேகா ல் காரியங்கைள நிரவ் ப்பவன்
ேகா ல்வா அரண்மைனக்  உரிய ல் இைற

ேகா ல்வாரியம்
ேகா ல் காரியத்ைத நிரவ் ப்பதற்காக 
ஊரச்ச்ைப னர ்அைமக் ம் 

ேகா ற்ெகாத் அரண்மைன அல்ல  ேகா ல் பணியாடக்ள்
ேகால் அள  ேகா க்கான வரி

ேகால் நிைற ேகாலால் நி த்  ற் ம் ெபா ள்கள்  வரி

ேகாவணவர் ேகா ல், க் யமாக ஷ்  ேகா ல், ஊ யம் 
ரிந்தவரக் ள் ஒ வைக னர;் ற கள் ேபா ம்

ேகா க்கல் அரண்மைன
ேகாைவ ன்னாளில் வழங் ய ெபான் நாணயம்

ேகாளைக ளிைக பாரக்்க
ேகாேனாைல அரசன் உத்தர

சக்கத் த் வைக
சக்கரக்கல் ஆ க்கல் பாரக்்க

சக்கரக் ளிைக
ன்னாளில் வழங் வந்த ஒ  நாணயம்; 

சக்கரப்பணம் என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

சக்கரகாணிக்ைக யவர ்இ க் ம் வரி; ரிைக ஆயம் என ம் ெப ம்

சக்கரம் ஆஞ்ஞா சக்கரம்; அரசன் ஆைண; அந்த ஆைணைய 
நிைறேவற் ம் அ காரி (ேசாழன சக்கரம்)

சக்கரவாளம் உலகத்ைதச ் ழ்ந் ப்பதாகக் க தப்ப ம் மைல
சகைரயாண் சகாப்தம்

சங்கரப்பா யார் ெசக்கார;் எண்ெணய் யாபாரம் ெசய்வார்
சஞ் வராயர் அ மார்



சட்டப்ெப மக்கள்
சடட்ரக் க் ள்ேள நி வப்ெபற்ற சைப ன் 
உ ப் னரக்ள்

சட்டம் மாணிக்க வைக

சட்டர்
ரம்மசாரிகள்; ேகா ல், அதன் அங்கமான சாைல 

ஆ யவற்ைற நிரவ் ப்ேபார;் சாத் ரர ்என்பைத ம் 
பாரக்்க

சட் சே்சா
ேகா ல் ேவைலக்காரரக் க் க் ெகா க் ம் 
உரிைமப் ரசாதம்

சடங்க ேவதத் க்  உரிய ஆ  அங்கங்கைள ம் அ ந்தவன்
சண்டப் ரசண்டர் ஷ்  ேகா ல் உள்ள வராபாலகர ்இ வர்

சண்டாளப்ேப பைழய நாளில் வழங்  வந்த கடைம வைக; சண்டாளர்
களிட ந்ேதா 

அவரக் க்காகேவா 
வ க்கப்பட்ட  ேபா ம் 

சண்ேட ரப்ெப ைல

வன் ேகா ல் நிலங்கைள ற் ம்ேபா  
ெகா க்கப்ப ம் நில ைல; வ ைடய ஆ தாசர ்
ஆன சண்ேட ரப் ெப மான் ெபயரால் ற்கப்ப வ

சண்ைட ெசண்ைட என் ம் வாத் ய வைக
சண்பங்காைற தா ன் உ வைக

சத் கம் அரசன  ஆைணப்பத் ரம்

சத் யஞான தரிசனிகள்
ைசவசமயத் ன் ஒ  ரிைவச ்சாரந்்தவர;் 
ெமய்கண்டார ்சந்தானத்தாேர ேபா ம்

சத் ற்றம் ஊரிேல சக் யா ய ரக்்ைக ேபான்ற ெபண் 
ெதய்வத் க் த் தனியாக எ ப்பப்ெபற்ற ேகா ல்

சதாேசரை்வ, சதாேசைவ நித் ய ஊ யம்
ச ரம் ச ரம் என்பதன் ேவ  வ வம்

ச ரவாசகன் ெகட் க்காரத்தனமாக, ச ரமாகப் ேப பவன்
ச ப்ேப மங்கலம், 
ச ப்ேப மங்கலம், 
ச ர்ேவ மங்கலம்

(நா ) ேவதம் ெதரிந்த ராமணரக்ளின் 
ப்பான ராமம்; ெப ம்பா ம் இைற யாக 

வழங்கப்பட் க் ம்
ச ர்ேவ  பட்டத் தானப் 

ெப மக்கள்
ராமணர ் ப் க் ராமங்களில் ேவதம் 

வல்லாரக்ைளக் ெகாண்ட சைப
ச ராைல ஊரிேல சைப ம் இடம்; நா கால் மண்டபம்
சந்தானம் சந்த ; ஷ்ய பரம்பைர

சந்த ப் ரேவசம் தைல ைற வ யாக
சந்தானசச்ாபம் சந்த  இல்லாமல் ேபா ம்ப  இ ம் சாபம்

சந்தானிக ைசவாசாரியர்
(சந்தான ரவர)் ஷ்ய மர ல் வந்த ைசவாசாரியர்

சந்
காைல ம் மாைல ம் ேகா ற்கால ைச; 

ப் டட் லர ்ைவத்த நிவந்தங்க க்காக அவரக்ள் 
ேபரில் நடக் ம் ைசக்கடட்ைள

சந் க் னிப்பம் ேகா ல் ைச ேநரத் ல் ேதவர யார ்ஆ ம் நடன 
வைக; னிப்பம், சந் க் த்  ஆ யைவ பாரக்்க

சந் க் த்
ேகா ல் வா  ன்பாகத் ேதவ யார ்ஆ ம் 

த் ; சாந் க் த் , சந் க் னிப்பம் என்பன ம் 
இ ேவ ேபா ம்

சந் யா பம்
பக ம் இர ம் ம் ேவைள ல் ேகா ேல 
ஏற்றப்ெப ம் ளக் ; ெப ம்பா ம் மாைல ேல 
தான் ஏற்றப்ப வ ; காைல ல் ேபா வ ம் உண்



சந் ரா த்தவல், 
சந் ரா த்தவற், 
சந் ரா த்தவத்

சந் ர ரியர ்உள்ளவைர ல் சந் க் ரகப் ேப  
ராம மத் யஸ்த க் க் ெகா க் ம் கடட்ணம்; 

பத் ரம் எ ேவாரக் க் க் 
ெகா க்கப்ெப வதாக ம் ெகாள்வ  உண்

சந் க் ர
சண்ைட , சமாதானம் ஆ யவற்ைறக் கவனிக் ம் 
அரசாங்க அ காரி; மந் ரி; பத் ரம் எ ேவாைர ம் 

க் ம்
சந் ளக் சந் யா பம் பாரக்்க

சந்ைத தல் சந்ைத ல் யாபாரிகளிட ந்  ெகாள் ம் வரி

சப்தசந்தானம்

மகைனப் ெப வதால் அைடயக் ய பயைன 
அளிப்பனவாகக் க தப்ெப ம் ஏ  நற்காரியங்கள் 
அைவ, ளம் ேதாண் தல், தன நிே பம், 
அக் ரகாரம் அளித்தல், ேகா ல் எ ப் தல், 
நந்தவனம் அைமத்தல், க ஞைரக் ெகாண்  ல் 
இயற் தல், சத் ரம் ஏற்ப த்தல் ஆ ய எ மாம் 
என்பர ்ஒ  சாரார;் ம வைக ல் ஒ வன் தன் 
வாழ்நாளிேல வ வ ேய தன் கைழ 
நிைலெபறசெ்சய்ய இயற்ற ேவண் ய 
ஏ நற்காரியங்கள் எனக் காணப்ப ற ; அனவ, 
மகப்ேப , ல் இயற்றல், ெபா ள் ரடட்ல், நந்தவனம் 
அைமத்தல், கன்னியாதானம், ேகா ல் நிரம்ாணம், 

ளம் ேதாண் வ  ஆ ய ஏ மாம்; சப்தசந்த  
என ம் ெப ம்

சப்பத் தடை்ட த் ; சப்ப  என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

சபாமஞ் க்கம்
சைபயா க்  உரிய தரி  நிலம்; சைபப்ெபா , 
ஊரப்்ெபா , ஊரம்ஞ் க்கம், சபாமத்யமம் என ம் 
ெப ம்

சபாமாற்றம் சைப ன் உத்தர ; சைப ன் ப ல்
சபாமாற்றம் ெசால் தல் சைபயார ் ரம்ானத்ைதத் ெதரி த்தல்

சபா ைல, சைப ைல

சைப ன் உத்தரவால் ப ரங்கமாக நடக் ம் 
ற்பைன; ஊரச்ச்ைபயார ்நடத் ம் ற்பைனக்  

நிசச் த்த ைலப்ெபா ள் சபா னிேயாகம் ராமச ்
சைப னால் இைற நீக்கப்ெபற்ற நிலங்களின் 
வரிப்பணத்ைத ஊரார ்ஏற்  இ ப்ப ேல வ ம் பங் ; 
சைபயார ்ெசல க்கான பணத் க்  இ க் ம் பங்

சைப
அகரம், ரம்மேதயம், ச ரே்வ  மங்கலம் ேபான்ற 

ராமணர ் ப் க் ராமங்க க்  அைமந்த 
சைப;  என்  க்கப்ெப வ ம் இ ேவ

சம்படம்
வ நைட உண ; சம்பளம், சம்மாதம் என ம் வ ம்; 
ஓைலசச்ம்படம் என்ப ேபால் காணப்ெப ம்; 
சம்மாதநிேயாகம் பாரக்்க

சம் ர தைலைமக் கணக்கன்; ேகா ல் நிரவ்ா
சம் ராத் ராப் ; ேப ; அைடயத்தக்க

சம்மாதநிேயாகம் ஒைலசச்ம்மாதேம யா ம்

சம்வத்சரவாரியம் ஆண் ேதா ம் ெதரிந்ெத க்கப்ப ம் ராம நிரவ்ாக 
சைப; சம்வத்சர ராம காரியம் என ம் ெப ம்

சமஞ்சஸம் ஒப் ; ஒத் த்தல்



சமஞ் தன்
ராமம் அல்ல  ராமசைப ன் கணக்கன்; ேகா ல் 

ேவைலக்காரன்

சமயதர்மம்
அவர ்அவர ்ெதா க்  உரிய தரம்ம்; க் யமாக 
நானாேத , த் ரெமா  ஆ ய னரக் ைடய 
சாசனங்களில் காண்ப

சமயபத் ரம் உடன்ப க்ைகப் பத் ரம்

சமய த

சமயத் தைலவர ்; மக்களின் சமய ஒ க்கத்ைதக் 
கண்காணித்  அவரக் ைடய ைழகைள எ த் க் 
காட் த் தண் க் ம் அ காரம் ெபற்ற தரம்த் ன் 
காவலர்

சமயாசாரர்
மக்களின் சமய ஒ க்கத்ைதக் கண்காணிப்பவர;் 

வசமயத்ைதச ்சாரந்்தவர்
சமர் படச்பாதம் இல்லாத ந நிைல

சமர த் ரன்
ேபாரில் காட் ய ரத் க்காக ன்னாளில் அரசர ்
வழங் ய படட்ப்ெபயர்

ச தாயத் கம்
அரசன் த ேயார ்பல வ ப் னரக்் ம் ெபா வாக 

க் ம் உத்தர

ச தாயப் ராத் , 
ச தாயப் ராப்

கள் ெபா வாக அ ப க் ம் நிலங்களி ந்  
ைடக் ம் வ வாய்; அேத ேபால ஊரப்் ெபா ல் 

ெசய் ம் ெசல ; இவற் ல் அவர ்அவர ்பங்
ச தாயம் கணேபாகம் வாய்ந்த ராமம்

ச தாயம் ராமப் ெபா ; ேகா ல் நிரவ்ாகம் ெசய்வார ் டட்ம்
சைமதல் அைமதல்; ேசரத்ல்
சைமப் தரம்த் க்காகத் தானம் அளிக்கப்படட்

சய பத் ரம், ஜயபத் ரம்
வாதத் ன் ல் ரப்்பாக அளிக்கப்ெப ம் 

ெவற் ப் பத் ரம்
சரவ் ரப் ரதானி மற்றவரக் க்  ேமலான தைலைமப் ரதானி

சரவ் நாயகர்
ராஜாங்கக் காரியங்கைள நிரவ் க் ம் ரதம 
அ காரி; ரதான மந் ரி

சரவ்மானியம்
எந்த தமான ரை்வ ம் இல்லாமல் அ ப க்கப் 
ெப ம் நிலம்; ற் ட்

சரவ்ா காரி
அரசாங்கத் ன் எல்லாக் காரியங்கைள ம் 
நிரவ் க் ம் ரதான மந் ரி

சரணத்தார் ேவதத் ன் அந்த அந்தச ்சாைகைய ஓ பவர்

சர ளக்
ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக அ க் த் ெதாங்க டப்ப ம் 
ேகா ல் ளக்

சரஸ்வ  பண்டாரம் த்தகசாைல

சரிைக
தல் (ஊரச்ச்ரிைக; ஊரக்் டட்ம்); சாரிைக என் ம் 

காணப்ப ம் சரிகாரம் ைளெபா ளிேல ேமல்வாரம் 
ழ்வாரம் இரண்ைட ம் சமமாகக் ெகாள்வ

சரீரம் ஆள்; தனிநபர்

ச ைட
(ச ைட) ராமப் ெபா  நிலங்களி ந்  
உலரந்்த ச கைள அரிக் ம் உரிைம

சலைக ஒ  தானிய அள ; அந்த அள  ைதப்பா ள்ள நிலம்

சலாைக
ன்னாளில் வழங் ய நாணய வைக; சலாைகயச் , 

பழஞ்சலாைக யச் , யக்  பழஞ்சலாைக யச்  
என ம் ெப ம்

சலாபம் த் க் ளித்தல்
சலாவணம் (ஆவணசலாவணம்) ராவணம் பாரக்்க

சவக்கம் ச ர வ வம் உள்ள ைவரம்



சவரண் த் பத் ரம் எ ம் ெதா ல்
ச சரமணிக்ேகாைவ

சைவக்கடைம ராம சைபயா க்  இ க்கேவண் ய வரிகள்
சைவக் கணக் ராம சைப ன் கணக்கர்

சல்ேலகைன
சமண மதத்தவர ்பட் னிேநான்  இ ந்  உ ர ்

றத்தல்
சைவயார் ராம சைபயார்

சைவவாரியர் சபாவாரியர;் ராம சைப ன் நிரவ்ாகக் னர்
சாங்கம் ம்; பத் ரமாய்

சாக்ைகக் த் சாக்ைகயர ்ஆ ம் த்

சாகா வாப் ேப
இறத்த ம் ப் ம் இல்லாமல் நிரந்தரமாக 
இ க்கேவண் க் ேகா க்  டட் கால்நைட ; சாவா 

வாப் ேபரா  பாரக்்க

சாக்ைகக்காணி
ேகா ல் ைச ன்ேபா  த்  நடத் ம் 
சாக்ைகய க்  அளித்த மானியம்; நி த் யேபாகம் 
என ம் ப ம்

சாசன பத்தர்
அரசன் வழங் ய சாசனத் க் க் கட் ப்படட்வர;் 
சாசனம் ெபற்றவரக்ள்

சா வ யம் சா வதம்
சாட்  வரி ேமய்சச்ல் க்கான வரி ேபா ம்

சாத்த கணத்தார் ஐயனார ்ேகா ல் காரியங்கைள நிரவ் ப்பவர்
சாத்தண்டம் ெகாைல ெசய்ததற்  க் ம் தண்டைன

சாத் யம்
அஷ்டேபாகங்க ள் ஒன் ; ைளெபா ைள 
அ ப க் ம் உரிைம

சாத் ரமாணி சாத் ரனா ய மாணவப் ரம்மசாரி
சாந் ரர் சடட்ர ்பாரக்்க

சாத் க் ைற ப்பரிவடட்ம்; க் ரகங்க க்  அணி ம் ஆைட

சாத் ப்ப ேகா ல் க் ரகங்க க் ச ்ெசய் ம் அலங்காரம்

சாத் க தானம்
ர ப் ரேயாஜனத்ைத எ ரப்ாரக்்காமல் 

அளிக்கப்ெப ம் தானம்; அதனால் நீேரா  அட் க் 
ெகா க்கப்ெபறாமல் அளிக்கப்ப வ

சாதகக்
ஆ ள் வ ம் ஊ யம் ரிவதாக ஏற் க்ெகாண்ட 

மக்கள்
சா த்தாயம் இனவரி பாரக்்க

சாந் க்காரன் (மைல நாட்  வழக் ேல) ேகா ல் ைச ெசய்ேவார;் 
சாந் ெசய்வான், சாந் ய கள் என ம் ெப வர்

சாந் க் த்தன் ேகா ல் சாந் க் த்  ஆ பவன்
சாம்ேபாகன் கணக்கன்; ேசைனேபாகம் பாரக்்க

சாமந்தன் மந் ரி; ற்றரசன்
சா வா ; அரசன்

சாரைட

( ளவைட என்பதேனா  ேசரந்்ேத காணப்ப ம்) 
ெபா  நிலங்கைள அ ப க் ம் உரிைமையக் 

ப்ப  ேபா ம்; சரவைட என்  க்கப்ெப வ ம் 
இ ேவ, மாவைட, மரவைட ஆ ய ெசாற்கைள ம் 
கவனிக்க சாரிைக டட்ம்; சரிைக பாரக்்க

சாலாேபாகம்
அன்ன சாைலக்காக வரி ல்லாமல் டப்ெபற்ற நிலம் 
அல்ல  ராமம், அறசச்ாலாேபாகம் என் ம் க்கப் 
ெப ம்



சா ைகத்த ,சா யத்தரி
சா யர ்உபேயா த்த த ; அதற்கான வரிைய ம் 

க் ம்
சா பநகரத்தார் சா ய யாபாரிக க்காக அைமந்த சைபயார்

சா யர் ணி ெநய்ேவா ள் ஒ  வைகயார்

சாைல
உண  அளிக் ம் அறசச்ாைல; அதேனா  
இைணந் ள்ள பாட சாைலைய ம் க் ம்

சாவ உசாவ  பாரக்்க

சாவா வாப் ேபரா

இறத்த ம் ப் ம் இல்லாமல் நிரந்தரமாக 
கைலத் க் ம் ஆ ; ேகா ல்க க்  அளிக் ம் 
ஆ கைளேய இவ் தம் ப்பர;் (சா னாேலா 

ப் னாேலா ஆ களின் ெதாைக ைற ம்ேபா  
ட் கைளக் ெகாண்  ைறைய நிைறத் , 

ேகா க் ச ்ெச த்த ேவண் ய ெநய் 
த யவற்ைற டட்ாமல் ெச த்தேவண் யதற்  

உத ம்)
சா மணி க்காமல் ப தான ப ர்

சாேவ
பைகயரசைனச ் ழ்ந்  காக் ம் பைட  
ஊட த் ச ்ெசல்ல யன்  அந்நிைல ல் 
உ ர் றத்தைலேய ரதமாகக் ெகாண்ட ரர்

சாற் ப்ப சாத் ப்ப  பாரக்்க

சாற் வரி
(சா  - பதனீர)் கள் இறக் ம் மரங்களி ந்  கள்ேளா 
பதனீேரா இறக் வதற்கான வரி

சான்றார் கள் இறக் ேவார்
சானி மைன ; ராமண ஸ் ரீகளின் படட்ப் ெபயர்

கரம் ேகா ர மானங்களின் உச்

ங்கபாதம்
ங்கத் ன் பாதம் ேபால அைமக்கப்பட் க் ம் 

பாத் ரத் ன் பாதம்
ங்காரத் ேதாப் உத் யான வனம்

க் மகளிர ்ஆபரண வைக

த்தம், த்
நில அ ேபாகத் ல் அஷ்டேபாகங்க ள் ஒன் ; 
நிலத் ல் வசாயம் ெசய் ம் உரிைம

த்தாந்தம் ைசவ சமயம்

த்தாயம்

நிரண் த்  அ டட் வரி ( ஜயநகர 
மன்னரக்ளின் ஆட் க்காலத் ல் இ  ெபான்னாக 
இ த் வந்த  வரிகைளக் த் வந்த ) 

த் ரேம  உழ த்ெதா ல் ண்ட ேவளாண் 
மக்க ைடய ெப ஞ்சைப; அவரக் ைடய 

ன்னமான கலப்ைப; அந்தச ் ன்னம் ெபா க்கப்படட் 
எல்ைலக்கல்

த் ைரக்கார் த் ைர மாதத் ல் அ வைடயா ம் ெநல் வைக

தாரி
ேகா ல் பம் இ வதற்  உபேயாகமா ம் 
ஒ வைகப் பண்டம்

ப்பம்  டை்ட
மயம் இமயமைல

ரத்தாமந்தர்
அ மானத்தால் ேகா ல் த மங்கைளச ்

ரத்ைதேயா  பாரப்்பவர்
ரப் ரதானி தைலைமப் ரதானி

ராவணம், ராவைண
ஆவணம், நிலக் ரயப்பத் ரம்; ராவணபத் ரம் 
என ம் ெப ம்

ரியக்  பழஞ்சலாைகயச்
சலாைக பாரக்்க; ரியக் யச்  என ம் ெப ம் 
(  பழஞ்சலாைக அச் )

ரிவ ண்ணவர், 
ரிவ ஷ்ணவர் ைவஷ்ணவர ் ரீ கம்; கம்; கம்



ேராவரத்்தைன வ ங்கத் ன் உச் ப்ப

ல் ைம
ஊரச்ச்ைப ேபான்ற ஸ்தல ஸ்தாபனங்க க்  
இ க் ம்  வரிகள் லந்  ேகாேமதக வைக

ல்லந்தராயம் உள்வரிப் ரிைவச ்ேசரந்்த  வரிகள்

ல்லாபம், ல் ைற, ல்வரி ல்லைற வரிகள்
லாேலைக கல்ெவட் ; கல் ல் ெபா த்த எ த்

வந்தநீர் த் ன் வந்த நீேராடட்ம்

வப் ராமணர் வன் ேகா ல் ைச ெசய் ம் ராமணர;் 
ஆ ைசவர ் வப் ச் ைல ெகம் ; வப்  ரத் னம்

வப் த் ேதாய்ப்பார் ணிக க் ச ்சாயம் இ ேவார்
வபண்டாரி வன் ேகா ல் ெபாக் ஷத்  அ காரி

வேயா வன யார்
வன் வ பக்த க்  வழங் ய படட்ப்ெபயர்

ைகப் றம்
(ேகா ல்) பல்லக் ச ்ேசைவக்கான ெசல க்  

டப்படட் நிலம்
ற்றாயம் வரிகள்

ற
ெத ன் ஒ  பக்கத் ல் உள்ள களின் ஒ ங் ; 
ெத ப்பக்கம்

றப் ேகா ல் நடக் ம் ேசஷ ைச

றப் க்கட்டைள ேகா ல் ஏற்ப த்தப்படட் ைநேவத் யப் ப த்தரம்
 அபராதம்  ற்றங்க க்  க் ம் தண்டைன

காைலசச்ந் ேகா ல் உதயகாலத் ல் ெசய் ம் ைச

றகாைலச் றப்
ேகா ல் யற்காைல ல் நடக் ம் ைச சமயம் 
ெசய் ம் ைநேவத் யம்

றச வாரம்
நிலத்ைத உ  ப ரி வ ல் உழவ க் க் 

ைடக் ம் பங்

ற ங்கம்
தைலச் ைம ேபான்ற  ைமக க்  வ க் ம் 

ங்கம் ேபா ம் றதரம் அரசாங்க அ காரிகளில் 
ய தரத் ல் உள்ளவரக்ள்

தனம்

அரசாங்க அ காரிக ள் தரம் வ ப்ேபார ்
(ேசாழரக் ைடய ஆட் க்காலத் ல் அரசாங்க 
அ காரிகள் ெப ந்தனம், தனம் என 
இ ரி களாக இ ந்தனர.் ஒவ்ெவா  ரி ம் 
ெப ந்தரம் தரம் என ம ப ம் 

ரிக்கப்பட் ந்த . இம் ைற தனத் ப் 
ெப ந்தரம் என்  ஓர ்அ காரி 

க்கப்ப வ ந்  ளங் ம்

தனம் ெசாந்தப்பணம்; தனக்ேக உரிைமயான நி ; வா
ப் ள்ைள அரண்மைன ஊ யன்; ேவைலயாள்
ப கண் ஆபரண உ ப் ல் ெதாங் ம் வைக

பா காவல்
(ெப ம்பா காவ னின் ம் ேவறான ) ஊரக்்காவல்

பா ய உபயம்
ெசய்  அ க் ம் தம்; ம ப் ள்ள 

ல்லைறப் பத் ரம்
க்கா  பத் ரங்க க்காக இ க் ம் கா

ேவட்ைட
ராமப் றங்களில்  ஷ்ட கங்கைள ஒ க்க 

ேவடை்ட ஆ வ

ன்னப் ள்ைளயாண்டான்
அைடப்பம் என் ம் அரச ைடய அ காரி ன் ழ் 
ஊ யம் ெசய்பவன்; அரண்மைன ஊ யன்



ன்னம் ச் ன்னம்; காளம் ேபான்ற வாத் யம்

ன்னம் ஒ  நாணய அள ; க ம் ைறவான  ேபா ம்
ன்னம் ல்வானம்; ெசாசச்ம்
னகரம் ைசனக் ேகா ல்

காரியம் காரியம்; ேகா ல் காரிய நிரவ்ாகம்
காரியக் கண்காணி ேகா ல் நிரவ்ாகத்ைத ேமற்பாரப்்ேபார்

காரியப் ேப காரிய நிரவ்ாகம் ெசய்வா க் க் ெகா க்கப் ெப வ
தனக்காணி தனமாகப் ெபற்ற நிலம்
பண்டாரம் பண்டாரம்; ேகா ல் ெபாக் ஷம்

ப

ப ; ேகா ல் நாள்ேதா ம் ேசாற்றால் இ ம் ப  
(ஹ ரப்  என ம் ப ம்; ெய ேசா  என்ப ம் 
இ ேவ) ; ப ைசக்காகக் ேகா ேல ற்  
எ ந்த ளச ்ெசய் ம்  க் ரகம்; ப இ ம் ேபா  
ேகா ைலச ் ற்  க் ரகத்ேதா  வலம் வ தல்; 

ப  நடத்த இ க் ம் வரி

ப ெகாட் வார்
ேகா ல் னசரி ப  ைச ன்ேபா  
இைசக்க கைள வா ப்ேபார்

ப ேபாகம்
ேகா ல் ப  நடத் ம் ெசல க்காக டப்படட் 
நிலம்; ப ப் பட்  என ம் ெப ம்

பாதந்தாங் கள் ேகா ல் க் ரகங்கைள வாகனத்ேதா  கட் த் 
தாங் ச ்ெசல்பவர;் பாதம் என ம் ெப வர்

மா வாதம், ைம வாதம்
(நாட் ன்) எல்ைலையப் பற் ய வழக்

கம் கம்; அரசனிட ந்  வந்த ஓைல

யர்
யர;் ஷ் ேகா ல் நிரவ்ாகப் ெபா ப்  வ த்த 

ைவஷ்ணவ சந்நியா
ரை்ம ைம; நாட் ன் ப

த் ரர்
த் ரர;் வன யார;் வன் ேகா ல் நிரவ்ாகக் 

ன் ப
வனேசஷம் வனத் க்  உரிய

தம், தப்பற் , யம் தம் பாரக்்க
ங்கசாைல ங்கம் வ க் ம் இடம்

ங்கம்
‘கலத் ம் கா ம் வ ம் பண்டங்கட்  இைற'

ட் ட் ைக
( டட் இட் ைக) டட் ஓ ; ெசங்கல்; டே்டா  
என்ப ம் இ ேவயா ம்

டர்நிைல ளக் த் தண் ; ளக்ைகத் தாங்  நிற் ம் கடை்ட
காட் ப்பாட்டம் ணங்கைள எரிப்பதற்கான மயான வரி

ம்மா
ப் ரம் த் க் ற்றத் ள் ஒன்

ப் ரேபாகம் ஒ  ந ன் ெபயர;் வடெபண்ைண என்பர்
ைம தைல ல் மந்  ற்ேபார ்இ க் ம் வரி

ரம்
கா  ( ரம்பாக் ; காட் க் த் ரத் ; ரம் இறக்  
என ம் ெப ம்)

ரி ஆபரணத் ன் உ ப்

ட் க்காரன்
அரசர ்பவனி ல் ட்  என் ம் சாமரம் ேபான்ற 
எ   எ த் செ்சல்பவன்



மான்
மக்களின் ச கம் பற் ய காரிய நிரவ்ாகம் 
ெசய்ேவார;் ேகள்  என்பாரின் ேவ  ெபயர்

ள தாம் லம்

ேராத் ரியம்
 அதாவ  ேவதம் வல்ல ராமணரக் க்  

வரி ல்லாமல் அளித்த நிலம் அல்ல  ராமம்

வந் ரம்
தந் ரம்; ராமத் ெதா லாளரக்் ச ்ேசரேவண் ய 

ெநல், ேசா  ேபான்ற உரிைம
வரண்ாதாயம் காசாக, ெபான்னாக இ க் ம் வரிவைககள்

வா அரசன்; உரியவன்
வா யம் ெசாத் ரிைம

வா வாரம் ேமல் வாரம்; ெசாந்தக்கார க்  உரிய பங்
வாஸ் யம் பரம்பைரயாக அ ப க் ம் உரிைம

ற் ற்  வடட்ம்; ற்றள

ற் க்கல் ரி
ேகா ல் கரப்்ப கத்ைதச ் ற் ப் ராகாரம் 
ேபால் அைமக்கப்படட் கடட்டம்

ற் ப்ேபைழ ள் அ க்காக அைமந்த ேபைழ
ைன மைலகளின் ள களில் தங் ம் நீரந்ிைல

லக்கல்
வன் ேகா ன் நிலத்  எல்ைலையக் க்க ந ம் 
லஉ வம் ெபா த்த கல்

லக்கால்
லக்  ெபா க்கப்ெபற்ற வன் ேகா ல் அளைவ 

மரக்கால்

லத்தாபனம்
வன் ேகா ல் நிலத்  எல்ைலையக் க்கச ்
லஉ வம் தாங் ய கல்ைல ந வ

லவரி வன் ேகா க்காக இ க்கப் ெப ம் வரி ேபா ம்

ைளத் ைற
பரத்ைதயர ்ெச த் ய வரி (கன்னடக் 
கல்ெவட் களிேல இந்தப் ெபா ள்களில்தான் 
வழங் ன்ற )

ெசக்காயம்
எண்ெணய் ஆ ம் ெசக்  வரி; ெசக் ைற, 
ெசக் க்கடைம என ம் ெப ம்

ெசக் மன்றா
ன்னாளில் வழங் வந்த ஒ  வரிவைக; ெசக்  

சம்பந்தப்படட்தாக இ த்தல் ேவண் ம்
ெசக் வாணிகர் ெசக்கா ம் வாணிகர்

ெசங்ெகா க்காணம்
ெசங்ெகா  என் ம் ெகா ேவ  என் ம் த் ர லம் 
என் ம் வழங் ம் ம ந் ச ்ெச க்கான வரி 
எனக்ெகாள்வர;் ெகா க்காணம் என்பைதக் காண்க

ெசங்ெகால் ெசம்ெபான்; த்தமான தங்கம்
ெசட் யார் மகைம யாபாரிகள் இ க் ம் மகைம

ெசட் ைற யாபாரிகள் இ க் ம் வரி; ெசட் ைற என ம் ெப ம்

ெசன்பகக் ளிைக
ன்னாளில்வ ழங் வந்த நாணய வைக; சம் வராயர ்

அச் ட்  வழங் ய  ேபா ம்
ெசக்கர் ெதளிந்த நீர்

ெசக் ர ்ெபா நல்லநீர ்ஓ ம் கால்

ெசப் க்கால் 
ச் ற்றம்பல ைடயான்

ச் ற்றம்பல ைடயான் என்ற ெபயர ்ெகாண்ட ம், 
ெசம் னால் ஆன மான அளக் ம் பாத் ரம்

ேசப் த் ேமனி ெசம் னாலா ய க் ரகம்
ெசப் ப்பத் ரம், 
ெசப் ப்பட்டயம் ெசப்ேப ; தாம்ர சாசனம்

ெசம்பா சரிபா
ெசம்ம தர் நல்ல வசா கள்

ெசம்ைம சமம்; ஒப் ; த்தம்



ெசம்ைம பண்டாரக்கல்
சரியான எைட ெகாண்டதாகக் கஜானா ல் உள்ள 
நிைறக்கல்

ெசய்தார ்ெபான் த்தமான தங்கம்
ெசய் ம்ப உத்தர ; ஆைண

ெசயல்
ஆபரணத் ல் மணிைவத் ச ்ெசய் ம் 
இைழப்படேவைல

ெச வா வா ; கச ் கச ்ேசரத்்த பணம்
ெசல்ல ய

ெசவ்வரியா , ெசவரியா ஆ  வைக; ெசம்ம யா  என்பேத ேபா ம்
ெசவ்வாரம் சமவாரம்; பா வாரம்

ெச ஆழாக் ல் ஐந் ல் ஒ  பாகமா ய அள
ெச ெச ; வயல்

ெசன்னைட ேகா ல் நித் யப் ப த்தரம்

ெசன்னீரெ்வட்
நீேரா ம் கால்வாைய அவ்வப்ேபா  ெவட் ச ்

ரெ்சய்ய ேவண் ய கடைம; ெசன்னீரமஞ்  என்ப ம் 
இ ேவ ேபா ம்

ேசகண் ேசமக்கலம்

ேசணியர் ெநய்ேவா ள் ஒ  வைகயார;் ெதா ற் னர்

ேசரை்வ
ஊ யம்; ஊ யரக் க்  வரி ல்லாமல் டப்படட் 
நிலம்; ஊ யர ்மானியம்

ேசரி
ஊரில் ஜனங்கள் வா ம் இடம்; பாரப்்பனசே்சரிேபால் 
வ வ  காண்க

ேசவகக்கா
ேபார ் ரரக்ளின் ெசல க் ம் பராமரிப் க் மாக 
இ க் ம் கா ; ேபார ் ரரக்ளிட ந்  வ ப்ப ம் 
ஆ ம்

ேசவகத்ேதைவ
அரசேனா உயரத்ர அ காரிகேளா ராமங்க க்  

ஜயம் ெசய் ம்ேபா  அவரக் க் ச ்ேசவகம் 
ெசய்வதற்காக ஆடக்ைள அ ப் வ ம், அந்தச ்
ெசல க்கான வரிப்பணத்ைத ம் க் ம்

ேசவகன் ேபார ் ரன்

ேசனகணம்
சமண மதத் ன ள் ஒ  னர;் ேசனான்வயர ்
என ம் ெப வர ்ேசனாப யாழ்வார ்ேசைன 

த யார;் ஷ்வக்ேசனர்

ேசனாப ப் ெப ைல
ஷ்  ேகா ல் நிலங்கைள ஷ்வக்ேசனர ்

ெபயரால் ரயம் ெசய்வ ; அதற்கான ைலப் 
ெபா ள்

ேசனாேபாவன், ேசைனேபாகம் கணக் ப் ள்ைள

ேசைனயங்கா கள் யாபாரிக ள் பைடேயா  ெசல் ம் 
ஒ வைக னர;் ணி யாபாரிக ள் ஒ  ரி னர்

ைசவாசாரிய ே த் ரம்
ைசவாசாரியரக் க்  வரி ல்லாமல் அளிக்கப்படட் 
நிலம்

ைசவகலாலய சக்கரவரத்் , 
ைசவசக்கரவரத்் , 
ைசவ ளாமணி, 

ைசவா ராயர்
ைசவ ஆசாரியரக் ள் ல க்  ன்னாளில் அரசர ்
வழங் ய படட்ப்ெபயரக்ள்

ெசாக்கத்தளி லார்
வன் ேகா ைலச ்சாரந்்த ேதவர யாரில் ஒ  

வைகயார;் ெசாக்கம் என் ம் ஆடட்த்ைத ஆ பவேர 
ேபா ம்



ெசாக்கம் த்த நி த்தம் எனப்ப ம் நாட் ய வைக
ெசாரக்்கஸ்தராதல் இறந்  ேபாதல்

ெசா வம்
ஸ்வ பம்; மைலயாளத்  நம் ரிகள் அரசர ்

த ேயாரின் ஸ்தாவர ெசாத்

ேசானவரி
வரண்வரி என்பதன் ேவ  வ வம்; வரண்ாதாயம் 

ஆ ம்

ேசா யார் வ
அரசாங்க உத் ேயாகஸ்த ள் ஒ வர;் அரசாங்க 
ேஜா ஷேர ேபா ம்

ேசா

கக் ைறந்த தத் ல் வரி இ ப்பதாக 
அளிக்கப்ெபற் ள்ள இனாம்வைக; ேஜா  பாரக்்க 
ேசாபானம்; ப க்கட் ; ேகா ல் கடட்டத் ன் 
அ ப்பைட

ேசாம த்தாந்தம் ைசவ சமயத் ன் உட் ரி க ள் ஒன்
ேசாமா , ேசாமயா ேசாமயாகம் ெசய்தவன்

ேசா யக்கா ன்னாளில் வழங்  வந்த ஒ  கா ; ஒ  பணத் ன் 
ற் ல் ஒ  பாகம் எனக் க தப்ப வ

ேசாற்றைடப் அன்னதானக் கடட்ைள

ேசா மாட்
எசே்சா  பாரக்்க; ேசா மாடட்ம், ேசா மா  என ம் 

க்கப் ெப ம்

ேசானகச் க் ன்னாளில் ெபண்கள் அணிந்  வந்த ஓர ்ஆபரணம்

ெசௗஸ்
த மக்ெகாைட (ஸ்வஸ்  என்  ஆரம் க் ம் சாசனம் 
என்பதன் ரிேப ேபா ம்)

ஞா நா  என்பதன் ேவ வ வம்
ஞாபகம் நிைனப் ட் வதற்காக எ ைவத்த ப்

ஞா மாதம்; ெசௗரமானக் கணக் ன்ப  ெகாள் ம் மாதம்
ஞா நா  என்பதன் ேவ வ வம்

டங்கசாைல தங்கசாைல; நாணயசாைல
தகட் க் ைழ க த்தணி வைக
தசச்த் லாம் ஏற்றவைகக்  வழங் வந்த வரி ேபா ம்

தசச்ாசாரியம்
தசச்ரக்ளிைடேய தைலைமப்பத ; ஸ்தப , 

ற்பாசாரியர ்ேபான்ற பத

தசச்ாசாரியக்காணி
ேகா ல் தசச்ாசாரியர ்கவனிக்க ேவண் ய 
ேவைலக க்கான உரிைம; அதற்கான மானியம்

தசக் ரிைய
ேகா ல் ப பாரப்்ப  த ய ேவைலகைளச ்

ற்பாசாரியாரக்ள் கவனிப்ப

தசபந்தம்

வரி ேல பத் ல் ஒ  பங்ைகக் ளம் ெவட் வ  
ேபான்ற ெபா க் காரியங்க க்காக ஒ க் வ ; 
அந்தத் ெதாைகக்  ஈடான வ வாையக் ெகா க் ம் 
நிலத்ைதத் தனியாக ஒ க் வ ; ளம் த ய 
நீரந்ிைலகைள ெவட் ேவார ்அதன் ஆயக்கட் ல் 
பத் ேல ஒ  பங்ைக அ ப ப்ப மா ம்; தசவந்தம் 
என ம் ெப ம்

தட்ட
(தட் அைட ) அவ்வப்ேபா  ைடக் ம் வ வாய் 
ேபா ம்

தட்டம் உண்கலம், தாம்பாளம்

தட்ட ேசமக்கலம் ேபான்ற ஒ வைக வாத் யம்; தத்தளி 
என்ப  இ ேவ ேபா ம்; தடட்ா  என ம் ெப ம்

தட்டா ெகாட்
ேகா ல் ப  நடக் ம்ேபா  ேசமக்கலம் ேபான்ற 
வாத் யத் ல் இைசெய ப் ேவார்



தட்டார்பாட்டம்
(ெபாற்ெகால்லரக்ள்) தடட்ாரக்ள் இ க் ம் வரி; 
தடட்ாரப் பாடட்ம் என ம் ஆ ம்

தட் க்காயம்
(தட் க்  ஆயம்) தடெ்டா  என்பேத ேபா ம்; 
தட் க்காணம் என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

தட் ப்  சடட்ம்

தட்ெடா
(தடட்ார ்பாடட்ம் என்பேதா  ேசரந்்ேத காணப்ப ம்) 
கம்மாளரிேல ேவ வைக னரான ெகால்லர ்
ேபான்றவர ்படட்ைற ைவத்  ேவைல ெசய்வதற்  
இ க் ம் வரி ேபா ம்

தட்ெடாளி உேலாகத் தடட்ால் ஆன கம்பாரக்் ம் கண்ணா

தட க் கட் தல் இரத் னத்ைதப் ெபான்னில் ப க் ம் ேவைலப்பா
த ெநல்வயல்; ைளநிலப் ப

த
ைகெய த் ப் ேபாடத் ெதரியாதவன் அதற் ப் 
ப லாக இ ம் அைடயாளம்

த ப்பதக் த  நிலத் க் ப் பதக்  தம் ெநல்லாக இ ப்ப
தண்டக்காணம் தண்டம் என்பேத ேபா ம்

தண்டக் ற்றம், தண்டங் ற்றம்
தண்டம், ற்றம் ஆ ய இரண் ம்; ற்றம் என்ப  
இைழத்த ற்றத் க் ச ்ெச த் ம் அபராத ெதாைக; 
தண்டம் இதர வைகயான அபராததெ்தாைக; 
தண்ட ற்றம் என ம் காணப் ெப ம்

தண்டநாயகம்
பைடத் தைலைமயா ய உத் ேயாகம்; அந்தப் பத  
வ ப்பவன் தண்டநாயகன்

தண்டப் ப தல் அபராதம் க்கப் ெப தல்
தண்டப் ெபா ள் அபராதமாக வாங் ம் ெபா ள்

தண்டம் அபராதமாக க்கப்படட் வரி

தண்டல்ேமனி
வரி வ ப்பவன்; தானியமாக வரி வ க் ம் ேபா  
அ ல் ஏற்படக் ய ைற க்காகச ்ேசரத்் க் 
ெகா ப்ப ம் ஆ ம்

த மா ம் ைரச ்ேசவகன்
அரசன் ேபாரப்்பைடையச ்ேசரந்்த தற்  அல்ல  

த் ைர ம் ைர ரன்
தண்ட லக்ைக வரி வ க்க வ ேவார ்தங் த்தல்

தண்டவாணி ெபான் மாற்  அ ய உத ம் ஆணி; உைரகல்
தண்டற்கடைம, 

தண்ட ற்கடைம
வரி தண் ேவாரக்்  இ க் ம் கடைம; வரி 
தண் ேவார ்இ க் ம் வரியாக ம் ெகாள்வர்

தண்டாளர ் தல்
வரி வ ப்பவர ்தங்கள் வ க்  ைவத் க் ம் 
கணக்

தண் ைக, தண் பல்லக்

தண் ைக தம்
பல்லக் ச ் மப்பவரக் க்காக வரி ல்லாமல் டட் 
நிலம்

தண் ேபாரப்்பைட; பைடெய த் ச ்ெசல்லல்

தண்
ேகா ல் வாகனம் பல்லக்  த யவற்ைறக் கட் த் 

க் வதற்கான ேகால்; வாைர
தண் தல் வ த்தல்; தண்டல் என ம் காணப்ெப ம்

தண்ெட ப்பார் பல்லக் ச ் மப்பவர்
தண்ேட தல் பல்லக் ல் ஏ தல்

தண்ேட ரப் ெப ைல சண்ேட ரப் ெப ைல பாரக்்க
தண்ேட ரன், தண் ரன் சண்ேட ரன்

தண்ணீரக்்காணம் தண்ணீரவ்ரி என்பேதயா ம்



தண்ணீர்ப்பட் தண்ணீரப்் பந்தல் தரம்த் க்  டப்ெபற்ற நிலம்
தந்த சந்த ; பரம்பைர

தந் ரபாலன் ேசைனத் தைலவன்
தந் ரம் பைட (காலாடக்ள் ெகாண்ட )
தந் ரி பைடத்தைலவன்; ேகா ல் அரச்ச்கர்

தந் ரிமார் ேபாரப்்பைடையச ்ேசரந்்தவர;் பைடக்கானவர ்என ம் 
ெப வர;் ேகா ல் அரச்ச்கரக்ைள ம் க் ம்.

தந் , தர் ேகா ல் காரியங்கைள நிரவ் ப்ேபார்

தந்  எ , தந்  ஊ
ஊரச்ச்ைப ன் ெப ங் டட்ம் வைதக் காளம் 
ஊ  அ ப்ப

தப
தவம் ரிேவார;் ற கள்; தவ  என ம் க்கப் 
ெப வர்

தம்பம் ளக் த்தண்
தம் ராட் தைல ; அரசன் ேத

தம்மம் ரமம் என் ம் நாணயம்
தய்யான், ைதயான் ைதயற்காரன்

த த் ரியக் ைடப் றம்
ேவதத் ல் ைதத் ரீய சாைக ஓ வாரக்்  அளித்த 
மானிய நிலம்

த ர , த ர ர் , 
த ர ர் கட க் ப் பைடக் ம் த ர்

தர்மதானம் ண்ணியம் பயக் ம் ெகாைட

தர்மபத்தர்
(தரம்த் க் க் கட் ப்படட்வர)் த ம சாரைண 
ெசய்ேவார்

தர்மவாணியர,் 
தன்மவாணியர் நியாயமான ைலக்  யாபாரம் ெசய்ேவார்

தர்மாசனம் த ம சைப; நியாய சாரைண ஸ்தானம்
தர , தர  பாட்டம் தரகரிட ந்  ெகாள் ம் வரி

தர  நிலம் ரை்வத்தரம் நிரண் க்கப் ெபறாத நிலம்
தர  ெநல் ( யாகக்) ெகா க் ம் ெநல்

தர உத்தர ; கடட்ைள; நிரப்்பந் த்  வ த்தல்

தர  ெகாள் தல் ர  ெப தல்; வரி த யவற் ன் நிரப்்பந்த வ ல்

தர  சாத் ேசாழர ்ஆட் ல் தர  இ ம் அரசாங்க அ காரி

தரா
எட் ப்பாகம் ெசம் ம் ஐந் பாகம் காரீய ம் கலந்  
ெசய்யப்ப ம் உேலாகம்; த்தைள

தரிசனகாணிக்ைக ெபரிேயாைரக் காண்ைக ல் அளிக் ம் காணிக்ைக
தரிஸாபள்ளி ஸ்தவர ்ேகா ல்; மாதாக் ேகா ல்

தரிப்ப ( ராமத் ல்) தங்காமல் றந்  ெசல்லல்
த ப் ைறந்த ம ப்  உள்ள ஒ வைக ெவள்ைளக்கல்

த மாசனத்தார் நீ  வழங் ேவார்
தலக்காவல் ஸ்தலம் காவல் ரிவ ; ஊரக்்காவல்

தலத்தார் ேகா ல் அ காரிகள்; ேகா ல் அரச்ச்கரக்ள்

தலவகாரம்
சாம ேவத சாைகக ள் ஒன் ; தலவகார சாமம் 
என ம் ெப ம்

தைலக்கைர
வயைலேயா ஏரி ளங்களின் கைரையேயா 
அ த் ள்ள நிலம்

தைலக்ேகா ஆ  ரந்்த கணிைக
தைலசச்ம்மா தைலப்பாரம்; தைலச் ம்மா ; ெபா ப்

தைலநீர் தல் மைடப் பாய்சச்ல்
தம் ராட் தைல  ; அரசன்ேத



தம்மம் ரமம் என் ம் நாணயம்
தய்யான், ைதயான் ைதயற்காரன்

த த் ரியக் ைடப் றம்
ேவதத் ல் ைதத் ரீய சாைக ஓ வாரக்்  அளித்த 
மானிய நிலம்

த ர , த ர ர் , 
த ர ர்

கட க் ப்பைடக் ம்த ரத்ரம்தானம் 
ண்ணியம்பயக் ம்ெகாைட

தர்மபத்தர்
(தரம்த் க் க்கட் ப்படட்வர)் 
த ம சாரைணெசய்ேவார்

தர்மவாணியர,் 
தன்மவாணியர் நியாயமான ைலக் யாபாரம் ெசய்ேவார்

தர்மாசனம் த மசைப நியாய சாரைண ஸ்தானம்
தர , தர  பாட்டம் தரகரிட ந் ெகாள் ம்வரி

தர நிலம் ரை்வத்தரம் நிரண் க்கப் ெபறாத நிலம்
தர  ெநல் ( யாகக்) ெகா க் ம் ெசல்

தர உத்தர  ; கடட்ைள ; நிரப்்பந் த் வ த்தல்

தர  ெகாள் தல் ர ெப தல் ; வரி த யவற் ன் நிரப்்பந்த வ ல்

தர சாத் ேசாழர ்ஆட் ல் தர  இ ம் அரசாங்க அ காரி

தரா
எட் ப்பாகம் ெசம் ம் ஐந்  பாகம் காரீய ம் கலந்  
ெசய்யப்ப ம் உேலாகம் ; த்தைள

தரிசனகாணிக்ைக ெபரிேயாைரக் காண்ைக ல் அளிக் ம் காணிக்ைக
தரிஸாபள்ளி ஸ்தவரே்கா ல் ; மாதாக்ேகா ல்

தரிப்ப ( ராமத் ல்) தங்காமல் றந்  ெசல்லல்
த ப் ைறந்த ம ப்  உள்ள ஒ வைக ெவள்ைளக்கல்

த மாசனத்தார் நீ  வழங் ேவார்
தலக்காவல் ஸ்தலம் காவல் ரிவ  ; ஊரக்்காவல்

தலத்தார் ேகா ல்அ காரிகள் ; ேகா ல்அரச்ச்கரக்ள்

தலவகாரம்
சாமேவதசாைகக ள் ஒன் ; தலவகாரசாமம் என ம் 
ெப ம்

தைலக்கைர
வயைலேயாஎரி ளங்களின்கைரையேயாஅ த் ள்ள 
நிலம்

தைலக்ேகா ஆ ரந்்தகணிைக
தைலசச்ம்மா தைலப்பாரம் ; தைலச் ம்மா  ; ெபா ப்

தைலநீர் தல்மைடப்பாய்சச்ல்
தைலப் ைற க் ல ப த் ப் ரதைம

தைலப்ேபைழ ஏரி அல்ல  வாய்க்கா ன் தைலப்  மத
தைலமா பரிவரத்்தைன

தைலயாரிக்கம் ராமத் தைலயாரிக் காவ க் ச ்ெச த் ம் வரி; 
தைலயாரிக் காணம் என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

தைல தைலப் ல் உள்ள ; ஆரம்பத் ல் இ ப்ப
தைலவாய் ரதானவாசல்; கப் ல் உள்ள மத

தைலவாய்சே்சரி கப் ல் உள்ள ஊரப்் ப
தவைளவாய் ஆபரண வைக
தவனெசட் ெசட்  வைக னர்

தவனம், தவனகம் ம க் ெகா ந்
த ரத்் நீக் ; இல்லாமற் ெசய்
த க்ைக தட்  வைக

தைழ வார்
ேகா ல் ல்வம் த் ழாய் த யபச ்

ைலத் ப்பணி ெசய்வார்
தள அ காரி தளவாய்; பைட அ காரி



தளபாடம் ேசைன; ேசைனக்  ேவண் ய உபகரணங்கள்
தளவாய் பைடத் தைலவன்
தள ைச தளவரிைச; கல் பரப்

தள த் ேகா ல்களின் பராமரிப் க்காக டப்ெபற்ற நிலம்
தளி ேகா ல்

தளிைக உண்கலம்; ஓர ்அள  ெகாண்ட ைநேவத் யப் ரசாதம்
தளிைகச ் றப் ேகா ல் ெசய் ம் ேசஷ ைநேவத் யம்

தளிசே்சரி ேகா ைலச ்ேசரந்்த ேதவர யார ்வ க் ம் ெத
தளிசே்சரிப் ெபண் கள் தளிசே்சரி ல் வ க் ம் ேதவதா கள்

தளித்தல் நீர ்ெதளித்தல்
தளிப்பரிவாரம் ேகா ல் ப்பந் கள்; ேகா ல் பரிவாரம்

தளி லார் ேதவர யார;் ேகா ல் ஊ யம் ெசய் ம் ெபண் ர்
தைளக்காணம் மரம் ஏ ேவார ்உபேயா க் ம் தைளக்கான வரி

தற் மாட்ெட தல்
ைகெய த் ப் ேபாடத் ெதரியாதவன் தன் 
அைடயாளம் இ தல்; அதற் ச ்சாட்  ேபா தல்

த க்கடைம, த ைற ணி ெநய்ேவார ்த க்காக இ க் ம் வரி

த தைள
த க்கடைம பாரக்்க; தைளக்காணமாக ம் 
இ க்கலாம்

த ப் டைவ
த  ெநய்ேவான் டைவயாக இ க் ம் வரி; 
த க் ைற என்ப ம் இ ேவயா ம்

தன்மசாதனம் த மத் க்  அளித்த நிலத் ன் பத் ரம்

தன்மதாவளர்
தன்மவாரியப் ெப மக்கள் பாரக்்க; தன்ம வாணிகர ்
என ம் ெகாள்வர்

தன்மப்ப ைச நியாய வட்
தன்மவாணிகர் ெந தவறாமல் நியாயமாக வாணிகம் ெசய்பவர்

தன்மவாரியப் ெப மக்கள்

அறநிலயங்கைள ேமற்பாரக்் ம் சைபேயார ்தன்  
எ தல், தன் ஊ தல், தர் எ தல் 

ராமசச்ைபக் டத்ைதக் ட் வதற் க் காளம் ஊ  
அ த்தல் (தம்-ஒ ெய ப்  என் ம் வடெமா ச ்
ெசால்ல யாகப் றந்த )

தன்ேனற்றம் தன்ைனச ்ேசரந்்த இனத்தார்

தனிசெ்சய்ைக
ற டன் ேசராமல் தான் ஒ வனாகேவ ெசய் ம் 
வசாயம்

தனி கடன்

தனிநகர், தனிநகரம்
நிரவ்ாக ஷயத் ல் தனி உ ப்பாக ளங் ம் ெபரிய 

யாபார ஸ்தலம்

தனியாள்
ேமற்பாரை்வ இ பவராகக் ெகாள்ளலாம்; அதனால் 
தனியாடே்ப  என்ப  அத்தைகயா க்  உரிய 
வ வாய் ஆ ம்

தனி ர் நிரவ்ாகத் ேல தனி உ ப்பாக ளங் ம் ெபரிய ஊர்
த ண ஜம் வல ைக; நம் க்ைக வாய்ந்த அ காரி

தாக் சாட் ன் ேவ  வ வம்

தாங்கல் பாசனத் க்  உபேயாகமா ம் ளம்ேபான்ற நீரந்ிைல

தாசரி மக்களின் சமய ஒ க்கத்ைதக் கண்காணிப்ேபார;் 
ைவஷ்ணவ சமயத்ைதச ்சாரந்்தவர்

தா ப்பைட ம ன் ேமல்ப ல் உள்ள பாகம்
தாமம் மாைல; ெதாங்கல் என ம் ெப ம்



தாரம் த்தைள; தரா என்பதன் ேவ  வ வம்
தாராதத்தம் நீைரத் தாைர வாரத்் த் தானம் ெகா த்த

தாைரத் தாள் வட் ல் ஒ வைகப் பாத் ரம்
தாலம் பண்டாரம்; கஜானா

தாலசெ்சம்ைமேபான்
கஜானா னால் நிரண் க்கப் ெபற்ற மாற் ைடய 

த்தமான தங்கம்
தா மணிவடம் தா ேயா  மணிகள் ேசரந்்த மங் யக்ெகா

தாழக் ட் க் கம் ஆபரண வைக
தாளிம்பம் ெநற் ல் அணி ம் ஓர ்ஆபரணம்

தான இைற
வரி நீக் த் தானம் ெசய்யப்ெபற்ற நிலம் அல்ல  

ராமம்

தானத்தார் ேகா ல் அ காரிகள்; ேகா ல் ைச ெசய்ேவார்

தானம் ேதவஸ்தானத் ன் க்கமான ஸ்தானம்; ேகா ல்
தானமானம் ஸ்தானத் னால் ஏற்ப ம் ெப ைம

தானமானியம்
மானியமாக டட் நிலத் ன்  வ க்கப் ெப ம் 
வரி

தானிகர்
ஸ்தானீகர;் ேகா ற்காரியங்கைளக் கண்காணிப்பவர;் 

ைச ெசய்ேவார்
தானிகராயர் ேகா ல் ஸ்தானீகர;் ைச ெசய்வா ள் தைலவர்

தானியவரக்்கம் தானியமாக இ க்கப்ெப ம் வரிவைககள்

தாைனத் ப்பட் ைக
க் ரகத் ன் அைரயாைட ( ன்தாைன) ன் ேமல் 

அணி ம் ஆபரணம்
தாைனத் க்கம் ப்பட் ைக அணி ன் உ ப் ள் ஒன்

ங்கட் கா

மாதம் ேதா ம் தண் வந்த ஒ  பைழயவரி; 
ங்கடே்சா , ங்கள் ேமாகம், ங்கள் ெநய் என்  

காணப்ப வன ம் இவ் தேமயா ம்; மாதப்ப  
என்பைத ம் பாரக்்க

டர் ட்
ைணக்களம் இலாகா; நிரவ்ாகத் ைற

காரம் ன்னாளில் வழங் வந்த ஒ வைகப் ெபான் 
நாணயம்; யவனரக்ள் நாட் ந்  த ல் வந்த

ரங்கல் த் க் ற்றவைக

ரமம்
ன்னாளில் வழங்  வந்த ஒ  நாணயம்; ேரக்க 

நாட் ந்  த ல் வந்த
ரள் மணிவடம் ஒ வைக மாைல

ராசம் மாணிக்கக் ற்றங்க ள் ஒன்
ரிகாலம் காைல, உச் , மாைல என்ற ன்  ேவைள

ரிைக யவன் மண்பாண்டம் ெசய் ம் சக்கரம்
ரிைக ஆயம் யவர ் ரிைக ன்  இ க் ம் வரி

ரி லக்கல்
வன் ேகா ல் நிலத்  எல்ைலையக் க்கத் 
ரி லம் ெபா த்  இ ம் எல்ைலக்கல்

ரி லக்கா ேகா க்  இ க் ம் வரி; லவரி என்ப ம் இ ேவ
ேசா டம் வான்
மாங்க யம்

க்கண்டவாணி க த்  அணி வைக

க்கண்ணாமைட அரி , சரக்்கைர, வாைழப் பழங்களால் ஆக்கப்படட் 
இனிய உண ; சரக்்கைரப் ெபாங்கல் வைக

க்கண்ேணாக்
வா ன் க் ரகத்ைத மண்டபப் ப க்  எ த் ச ்

ெசல் தல்



க் கலச த்தல் ம்பா ேஷகம்

க்காவணக்கால்
உரிைமப் பத் ரம்; ஆதர ச ் ட் ; ேதாரண ஸ்தம்பம் 
என ம் ஆ ம்

க் ைக ற கள் வா ம் இடம்; மடம்
க் ேகடை்டக் ழத் ேத ; ஜ்ேயஷ்டாேத

க்ைகக் ேகாட் , 
க்ைகேயாட்

ேகா ல் ைற ஓ ம் மண்டபம்; அங்ேக 
ைற ஓ வார ் க்ைகக் ேகாட்  ேயா வார ்

எனப்ெப வர்

க்ைகவழக்கம்
ேகா ல் நித் யப் ப த்தரம்; ரசாத னிேயாக ம் 
ஆ ம்

க்ெகாசகம்
ேகா ல் அம்மன் க் ரகத் க் ச ்சாத் ம் 
ெகாய்சகம் ேபான்ற அணிவைக

க்ெகா க் ஆபரணவைக

க்ெகாள்ைக ஆபரணம்; க் ரகத் க்  இ ம் கவச ம் ஆ ம்
க் ெகாற்ற வாய்தல் அரண்மைன

சச்ந்தம் அணிவைக
சச்ரி அணி வைக

ச் ற்றாலயம் ேகா ல் ரகாரத் ல் உள்ள நைடமண்டபம் அல்ல  
பரிவார ேதவைதகளின் ஆலயத் ெதா

ச் ற்றாைல, 
ச் ற் மண்டபம், 
ச் ற் மாளிைக, 

ச் ற் மாைல
கரப்்ப கத்ைதச ் ற் ப் ராகாரமாக அைமந் ள்ள 
கடட்டம்

செ்சந்நைட ேகா ல் அ ப த்தரம்

ச ்ெசந்ெநல் நைட
ேகா ல் வப்  அரி  (சம்பா)சச்ாதம் நிேவ க் ம் 
நடப் ச ்ெசல

ஞானப் றம் ேதவாரம் த யைவ ஓ வதற்  டட் நிலம்

ஞானம் ேகா ன் சந்நி ல் ஓ ம் ேதவாரம் ேபான்ற பாடல்
ஞானம் ெபற்ற 

ள்ைளயார் ஞானசம்பந்த நாயனார்
த் கா  த் ச ்சா ப க் க் ெகாணரந்்த நிலம்

த் தல் ேமற்பாரத்்தல்

த்ேதாப்
ேகா க்  உரிய நந்தவனம்; நந்தவனம் என ம் 
ெப ம்

நட்டக் கணப் ெப மக்கள் ேகா ல் அ காரிக ள் ஒ சாரார;் ேகா ல் ஊ யம் 
ரி ம் இைசவல்லார ் ன் சைபயார்

நைடமாளிைக ேகா ல் ரகாரத்ைதச ் ற் ள்ள மண்டபம்
நமனிைக ேகா ல் ரத்் க் ச ்ெசய் ம் அ ேஷகம்

நயனம் ேகா ல் ரத்் க்  அணி க் ம் கண்மலர்

நல் யாண்
பகரமான ஆட்  வ ஷம்; ந யாண்  என ம் 

ெப ம்
ந த் ரம் றந்த ந த் ரம்; ஆண்

நாமக்காணி, 
நாமத் க்காணி

வன் ேகா க்கான ேதவஸ்தான நிலம்; ேகா ன் 
ெபயரில் உள்ள நிலம்

நாள் ேதைவ
ழாச ்ெசல ; நாள் காணிக்ைக என்ப ம் 

இ ேவ ேபா ம்
நாற்கட் ற்கால் மஞ்சம்; கட் ல்
நிறஞ்ெசய்தல் ேகா ல் ரத்் க் ப் ெபான் லாம் இ தல்

ெநற் த் ரைண ேகா ல் க் ரகத் ன் ெநற் ல் இ ம் ஆபரணம்



ப்பட்டம்
; ேகா ல் ரத்் ன் ெநற் ல் இ ம் 

ஆபரணம்

ப்பட் ைக க் ரகத் க்  அணி ம் அைரப்பட் ைக வைக
ப்ப க்கரகம் மஞ்சன நீர ்ைவக் ம் பாத் ரம்
ப்பரிசட்டம் க் ரகத் க் ச ்சாத் ம் ஆைட; பரிவடட்ம்

ப்ப மாற்
ேகா ல் ரத்் க க்  நிேவ ப்பதற்கான 
ெபா ைளத் தயாரிக்க ேவண் ய அரி  த ய 
பண்டங்கள்

ப்ப மா தல் நிேவதனத்ைதத் தயாரித்தல்
ப்பைட கட ள் ேகா ல் ெகாண் ள்ள இடம்

ப்பணி ேகா ற் ைகங்கரியம்
ப்ப யம் ப்ப கம்

ப்டள்ளிக் கட் ல் ங்காதனம்
ப்பள்ளித் தாமம், 

ப்பள்ளித் ெதாங்கல் ேகா ல் ரத்் க க் ச ்சாத்தப்ப ம் மாைல

ப்பாவாைட

ஆைடேமல் ேகா ல் ரத்் க் ப் பைடக் ம் 
நிேவதனம்; அவ் தம் பைடக் ம் ஆைடைய ம் 

க் ம்; அரசன் த ேயா க்  மரியாைதயாக 
அளிக் ம் எ

ப் ைற
 வெப மான் க் ரகத் க் த் தைல ல் ட் ம் 

ைற ேபான்ற ஆபரணம்
ப் ைக ேகா ல் இ ம் பம்

ப் ய , ப்
மக்கள் தல் ைளைவக் ேகா க் க் 

கடைமயாகச ்ெச த் வ
ப் றக் ைட வா க் ப் ன் றமாகப் க் ம் ைட

ப் றக்ெகாைட ன்பக்கத்  ற்றம்
ப் மண்டபம் ேகா ல் மாைல ெதா க் ம் இடம்
ப்ேபானகம் வா க்  நிேவதனம் ெசய் ம் அ

மஞ்சன சாைல
ேகா ல் க் ரகத்ைத ைவத்  அ ேஷகம் 
ெசய் ம் மண்டபம்

மடவளாகம்; மைட 
ளாகம் ேகா ைலச ் ற் ள்ள இடம்

ம ல் ேகா ன் ற்  ம ல்

மந் ரக்ெகா
ேகா ல் உற்சவகாலத் ல் உபேயா க்கப் ெப ம் 
ெகா ச ் ைல

மந் ரம் ேகா ல்
மந் ரேபானகம் நிேவதனம்

மந் ர ேபானப் றம் ேகா ல் ைநேவத் யத் க்காக டப்ெபற்ற நிலம் 
அல்ல  ராமம்; மைடப்பள்ளிப் றம் என்ப ம் இ ேவ

மந் ரேவாைல
அரசன் உத்தர கைள உரிய ைறக க்  
ஓைல லம் அ ப் ம் அ காரி; க தப் 
ேபாக் வரத்ைதக் கவனிக் ம் அ காரி

மந் ரேவாைல நாயகம்
அரசாங்கத் ன் ஓைலெய ம் ைற ன் தைலைம 
அ காரி

மைல வன் ேகா ல் கரப்்ப கம்; மானம்
மாளிைகச ் ற் ச் ற் மாைல பாரக்்க; நைடமாளிைக

மாளிைகப் பத் ேகா ல் ம ைல ஒட்  உட் றமாக அைமந் ள்ள 
கடட்டங்கள்; மண்டபம்; ற் க் ேகா ல்கள்

மாளிைகப் ள்ைள ேகா ல் காரியங்கைள நிரவ் ப்பவன்

மாளிைகப் ள்ைளயார் சண்ேட வரர்



கக்காணம் அரசன் த ேயாரிட ந்  வ ம் கங்கைளச ்
மந்  வ ேவாரக்் க் ெகா க் ம் வரி

கத் ேதைவ கக் காணம் பாரக்்க

கம்
கம்; அரசன் த ேயாரிட ந்  வ ம் ெசய் ; 

அரசாைண
ெமய்காப்பான், 

ெமய்காப் ேகா ல் ெமய்காவல்; ேகா ல் காப்பான்

ெமய்ப் ச் ேகா ல் ரத்் களின் ேமல் ம் வாசைனப் ச்
ெம க் ேகா ைல ெம தல்

ேமற்கட்
ேகா ல் ரத்்  எ ந்த ளி க் ம் இடத் ல் 
கட் க் ம் ேமல் தானம்

ேமற்ேகா ல் ஊ க்  ேமற்ேக அைமந் ள்ள ஷ்  ஆலயம்
ேமற் ச் ெமய்ப் ச்  பாரக்்க

ேமனி க் ரகம்
ேமனிகாவல் ேகா ல் காவல்

வக் ரம் நிேவதனம்
வட்டமணி, 

வட்டமணிவடம் க த்தணி; மாைல வைக
வ னிவர;் வாங் ர ்அரசன்

வ க்காைற காலணி வைக

வ ேதசம் வாங் ரச் ் ைம; வ  ராஜ்யம் என்ப ம் இ ேவ
வ நிைல க் ரக டம்

வ த்தல் ேகா ல் ைச ெசய்தல்
வ ப்பான் ேகா ல் அரச்ச்கர்

வ மார்
மைல நாட் ேல அரசர,் ராமண அ காரிகள், 
மடத்தைலவர,் ேகா ல் அரச்ச்கர ் த ேயா க்  
வழங் ய றப் ப் ெபயர்

வ க்க வாசல் கரப்்ப கத் ன் வாசல்
வ நிேவதன உண

வரங் ந்த ெபண் கள் ேகா ல் நடனம் ஆ ம் ேதவர யார்

வரங் ேகா ல் உள்ள ரதான மண்டபம்; அரங்க மண்டபம்

வாண்ெட த் தல்
அரசன் ய காலம் ெதாட்  வ ஷக் 
கணக் ட் ச ்சாசனங்களில் எ தல்

வாைண அரசன் ஆைண

வாய்க்ேகள்
அரசன் வாய்ெமா யாக இ ம் உத்தர கைளக் ேகட்  
உரியவரக் க்  எ த் லம் அ ப் ம் அ காரி; 
அரசன் ஆைணைய ம் க் ம்

வாய்ப்பா ஷ்ணன் ேகா ல்; ேகா லம் என ம் காணப்ெப ம்
வாராதைன வாராதனம்; கட ள் ைச

வா க்கல்
ஷ் ேகா ல் நிலங்களின் எல்ைலையக் க்க 

ந ம் சக்கர த் ைர ெகாண்ட கல்
வானிைல க ரச் ் வலாயம்

ைடயாட்டம் ஷ் ேகா ல்க க்  அளிக்கப்ெபற்ற ேதவதான 
நிலம் அல்ல  ராமம்; ஷ் ேகா ல் காரியம்
தானசாசனம்

ைடப்பற் ைடயாடட்ம் பாரக்்க
ப் ேகா ல் அைமந் ள்ள இடம்; ேகா ல் கடட்டம்



ைரயாக்க வெப மான் ெபயரால் இ ம் ஆைண
ழாப் றம் ேகா ல் உற்சவங்க க்காக டப்ெபற்ற நிலம்

ளக் ைடயார் ேகா ல் ளக்  ஏற் ேவார்

ளக் க் ேகா ல் ளக்  எரிக் ம் கடைம ஏற்  அதற்கான 
மானிய நிலத்ைத அ ப க் ம் மக்கள்

நாயகர் உற்சவ ரத்்

ப்பந்தம்
வா  றப்பட்  வலம் வ ம்ேபா  க் ம் 
வட்

டம் ேமனி; க் ரகம்
ண்ணா , 

ண்ணா ைக, 
வண்ணா ைக கரப்்ப கம்; உண்ணா ைக பாரக்்க

லகளத்தல் நிலத்ைத அளந்  கணக் தல்
த் அணி வைக

ெவ த் ச ்சாத் தல் ைகெய த்  இ தல்
ைரக்கா ன்னாளில் வழங்  வந்த வரிவைக

ய ேத ; நாள்

றம்
எண்ப  ஆ , எண்ப  ப , எண்ப  எ ைம ெகாண்ட 
மந்ைத

ட் ைகெய த் டட் ட் ; எ க்ெகா த்த ஓைல
ட் க் எ க்ெகா த்த ஓைலச ் ட்

ண்டல் வயல்
ண்டாசே்சரி ெதாடக் டாத சா  மக்கள் வா ம் இடம்

ப்ேபாக் ச ்ெசம்ெபான் ட டப்ெபற்ற த்தமான தங்கம்
பமாைல சர ளக்

ெய ேசா ஹ ரப் ; ேகா ல் அக் னிவளரத்் , அன்னத்ைத 
ஓமம்ெசய்  இ ம்ப ; அதற்காக வ க் ம் வரி

ரக்்கமானியம்
ேகா ல் ரத்் ைய நீராட் வதற்காக அளித்த 
மானியம்; நீண்டகாலம் நிைலநிற்க ேவண் ய 
மானியம் என் ம் ெகாள்வ

கரி ப ர ் த யன ய்ந்  ேபாய்க் ேக தல்
க்ைக ரக்்ைக
ஞ் ய உ ர் றந்த

ட ஒ  கத்தல் அள
டைவ ைளநிலம்; வயல்

ண்டக ஷயம் தண்டகாரணியம்; ெதாண்ைட மண்டலம்
ரவ்ாயகம் வச ; இ ெசால்

ர பாசனத் க்  உத ம் ெபரிய ண

ேவதம் த யவற்ைறத் ப் க் ம் சந்ைதவைக
ைர ன்னற் ெபான் ஒ  நாணய வைக

ல் யம்
சரியான  என்  ஒப் க்ெகாள்ளப்படட் ; சரியான 

ர

லாக்
நி த்  எைடேபா வதற்கான வரி; லாபாரவரி ம் 
ஆ ம்

லாபாரம்
அாசர ்ேபான்றவர ்தரா ல் ஒ  தட் ல் ஏ  நின்  
ம தட் ல் அவர ்எைடக் ச ்சமமான ெபான்ைன ம் 
மணிைய ம் இட்  நி த் , அந்தப் ெபான்ைன ம் 
மணிைய ம் தரம்த் க்  வழங்கல்

லாபாரவரி அரசர ் லாபாரம் ஏ வதற்காக இ க் ம் வரி



ைளநிைற, ைளநிைற 
ெசம்ெபான், ைளநிைற 

ெபான் த்தமான ெபான்
க்கம் நிைற; நி த்தல்

க்கம்
ெதாங்கைலக் ெகாண்  ன்னாளில் வழங் வந்த ஓர ்
ஆபரணம்

க் த்தலரி நன்றாகக் த் ச ் த்தம் ெசய்த அரி

ப்பைட
ெகா ப்பைட; ேபாரப்்பைட ல் ன்னதாகச ்ெசல்வ ; 

ப்பைட என ம் ெப ம்

சகத்த
பாசைறக்  ேவண் ய டாரத் ணி த யவற்ைற 
ெநய் ம் த ; அதற்கான வரி
ஸ் ; ேகா ல் மானத் ன் உச்

ம் மத ; வாய்க்கால்; நீேரா ம் கணவாய்

ம்
ஒ  கத்தல் அள  ெதண்ட ற்றம், ெதண்டந் ரை்வ 
அபராதமாக க் ம் வரி

ெதற் ேமட் டம்
ெதற் யம்பலம் ராமசைப ம் ேமட் டம்
ெதன்னம்பழம் ேதங்காய் ெநற்

ேதசகாலம் ேவைள; ெபா

ேதசவாளி ராமம் த யவற்ைற, ேதசத்ைத ஆ ம் அ காரி
ேதவகர் , ேதவகன் , 

ேதவரக்ன் ேகா ல் வா  காரியம் பாரப்்ேபார்
ேதவ ைம ேகா ன் ஆ க் யத் ல் வா ம் 

ேதவ லம் ேகா ல்
ேதவதானம் ேகா க்  டப்படட் இைற  நிலம்
ேதவ ைம ேதவர யார,் ேவைலக்காரி

ேதவர யார் மாேக வரைசவர்
ேதவர யார் ேகா ல் பணி ரி ம் ெபண் ர்

ேதவாரேதவர் ஆன்மாரத்்த ைசக்  உரிய ரத்்
ேதவாரம் ேகா ல்

ேதைவ காரியம்
ேதன்ப ல் ெபா ம் ேதன்  கட் க் ம் மரப்ெபாந்

ேதஜமானியம்
அஷ்டேபாகம் உள்ளிடட் நிலத் ன் ரண் உரிைம; 
ேதஜஸ்வா யம் என ம் ெப ம்

ைதஞ்ைச தஞ்ைச; தஞ்சா ர்
ைதப் த் த் வைக

ைத யம் ெதய்வசெ்சயல்
ெதாக்ைகக் ன் சா ப  நஷ்டம்

ெதாைடயல் ேதாளில் அணி ம் மாைல

ெதாண்டர் ர ்பர வார்
த்ெதாண்டத் ெதாைக ன் ஆ ரியரான 

ந்தர ரத்்  வா கள்; ெபரிய ராண ஆ ரியரான 
ேசக் ழார்

ெதாண் அ ைமத்தனம்

ெதா ற்பட் ைக
மகளிர ்அைர ல் அணி ம் பட் ைக என் ம் 
ஆபரணவைக, கைடசல் ெதா ல் ெகாண்ட

ெதா அ ைமயாள்
ெதா ப க் டட்ம்

ெதா நிைல ப க்கள் கட் ம் ெகாடட்ம்
ேதாட்டக் ேதாடட்த் க் த் த யான நிலம்
ேதாட்டப் ர ேதாடட்க்கால் நிலத் ன்  இ க் ம் வரி

ேதாட்டவாரியப் ெப மக்கள் ேதாடட்ங்கைளக் கண்காணிக் ம் சைப னர்



ேதாணிக்கடைம ேதாணிக்  வாங் ம் வரி
ேதாரணக்கால் வா க்கால்

ேதாைர நான் ரல் உள்ள நீடட்ல் அள

ேதாரண காணிக்ைக களில் ேதாரண ட்  அலங்கரிப்பதற்கான ெசல

ேதாெலாட் ன்னாள் வரிைக; உலரந்்த ேதால் பற் ய  ேபா ம்

ேகாளாசெ்ச யர் ேதாளில் இ க் ம்ப யாக வ ந்த காைத ைடய 
ஒ வைக மக்கள்; லம்பகரண்ர ்என்பார ்இவேர ேபா ம்

நக்கன்
வன் ேகா ல் நாட் யம் ஆ ம் ேதவா யார ்

(நக்னமாக நடனம் ெசய்ய ேவண் யவள்)

நகரக்கல்
யாபாரிகளின் சைபயார ்ைவத் க் ம் எைடக் ச ்

சரியான எைடக்கல்
நகரங்களிலார் யாபாரிகளின் சைபையச ்ேசரந்்தவரக்ள்

நகர வா
யாபாரிகள் தைலவன்; அவரக் ைடய சைபக் த் 

தைலைமப் பத  வ ப்பவன்

நகரத்தார்
யாபாரிகள்; அவரக் ைடய சைபையச ்ேசரந்்த 

நிரவ்ா கள்
நகரம் யாபாரிகளின் சைப

நகரவ சை்ச நகரத்தா ைடய உத்தர
நங்கைன ஒட் யாணம் ேபான்ற ஆபரணத் ன் ஓர ்உ ப்

நட்டவக்காணி நட் வக்காணி பாரக்்க

நட்டவம்
நட் வம் என்பதன் ேவ வ வம்; மாணவரக் க்  
நாட் யம் கற் க் ெகா த்  அவரக்ள் நடனமா வைத 
ேமற்பாரத்்தல்

நட் ப்பாழ் நாற்  நடட் ற  ப ர ்பாழான நிலம்

நட் வக்காணி
ேகா ல் நட் வம் பாரப்்ேபா க்  அளிக்கப்ெபற்ற 
இைற  நிலம்

ந்ட் வத் நட் வத் ெதா ல்
நடவல் ங்  நடப்ெபற்ற நாற்
நைட ேகா ல்; ேகா ல் நடக் ம் னசரி ைச

நைடமாளிைக ேகா ற் ராகாரம்; ச் ற்றாைல

நைடமாளிைக மண்டபம்
ேகா ேல கரப்்ப கத்ைதச ் ற்  அைமக்கப் 
பட் ள்ள கடட்டம்

நத்தம் ராமத் ல் ப் க்கான இடம்

நத்தப் பாழ்
மக்கள் ப்  இல்லாத ராமம்; ப் ப் 
பாழ் அைடந்த ராமம்

நந்தா ளக்
இைடயறாமல் எப்ேபா ம் எரி ம் ளக் ; நந்தா 

ளக் , ெநாந்தா ளக்  என ம் ெப ம்
நந் தல் ப தைடதல்; அ ந்  ேபாதல்; ைறவைடதல்

நம் ேகா ல் ைச ெசய்பவர்
நம் ராட் யார் அரசன் ேத

நம் ேகா ல் ைச ெசய் ம் ெதா ல்
நம் ெசய்வார் ேகா ல் ைச ெசய்பவர்

நமன மண்டபம், நபன 
மண்டபம்

(ஸ்நபன மண்டபம்) ேகா ல் அ ேஷக மண்டபம்; 
மஞ்சன சாைல

ந னார்
நாயனார;் ெபரிேயார;் மரியாைத ெதரி க் ம் ஒ  
ெசால்



நரப

(மானிடர ்தைலவன்) ேசாழ மன்னரக் ம், ஜயநகர 
அரசரக் ம் தரித் ந்த ; அவரக் ைடய 
காலாடப்ைட ன் ெப க்கத்ைதக் ப்பதாக 
ஏற்படட்  ேபா ம் (அ வப , கஜப  என்பன ேபான்ற 

கைள ஒப்  ேநாக் க)

நரவாகன சக்கரவரத்்

ஜயநகர மன்னரக்ளின் க ள் ஒன் ; நரப  
என்பைத ஒட்  எ ந்த  ேபா ம் (நாவாகனன் 
என்பான் உதயண மாரனான ஒ  கா ய ஷ ம் 
ஆவான்)

நல் டா, நற் டா
ராமத் ேல காட் யாக ைவக்கப்பட் ள்ள டா ன் 

பராமரிப் ச ்ெசல க்கான வரி

நல்ப , நற்ப ராமத் ல் காட் யாக ைவக்கப் ெபற் ள்ள ப ன் 
பராமரிப் க்கான வரி; நல்லா , நல்லா என ம் ெப ம்

நல்ெல

ராமத் ல் காட் க்காக ைவத் ந்த எ ; ெபா  
எ தாக ம் பயன்படட்  ேபா ம்; அதன் 
பராமரிப் க்கான ெசல ; அழெக க் கா , காட்  
எ க் கா  என்பன ம் இ ேவ

நல்ெல ைம
ராமத் ேல காட் யாக ைவத் ந்த எ ைம ன் 

பராமரிப் ச ்ெசல க்கான வரி
நவக மம் ரே்ணாத்தாரணம்; ப் த்தல்

நவைர, ந ைர
ஒ வைக ெநல், ஆ மாதத் ல் அ வைடயாவ  
ேபா ம்; ஆ ந ைர என்  காணப்ப வ

நா ப  த யவற் ன் டாரிக் கன்
நாட்டாைம, நாட்டாண்ைம தைலைமப் பத ; நாட் ன் நிரவ்ாகத் தைலைம

நாட் க் கணக்  வரி

நா  என் ம் ப ன் ரை்வக் கணக் கைள 
எ வதற்கான ெசல க்  இ க் ம் வரி ; நா  
என் ம் ப க்ெகனக் ெகாள்ளாமல் 
இராஜ்யம் வ க் ேமெகாள்வ ம்உண்

நாட் க்காணிக்ைக
நா  என் ம் சைபயா க் ச ்ெச த்த ேவண் ய 
காணிக்ைக; அந்தசச்ைபயார ்அரசாங்கத்தா க் ச ்
ெச த் ம் காணிக்ைக ம் ஆ ம்

நாட் வ
(நாள் வ ) ேகா ல் காைல ல் நடக் ம் ைஜ 
ைநேவத் யம்

நாட் நீங்கல்
அரசாங்கத் ன் வரிப் த்தகத் ந்  நீக்  நா  
என் ம் ரி க்கான சைபயாரின் வரிப் த்தகத் க்  
மாற்றப்படட் ; அதனால் அந்தவரிைய நாட் ச ்
சைபயார ்உபேயா த் க் ெகாள்ளலாம்

நாட் ப் பண்டாரம் ல்லா கஜானா

நாட் பா
(நா உபா ) நா  என் ம் ப க்  அைமந்த 
சைபக் ச ்ெச த்த ேவண் ய கடைமகள்

நாட்  னிேயாகம்
நா  என் ம் ரி ன் சைபயார ்ெசல க்காக அந்தப் 
ப ல் வாழ்ேவார ் தாசாரப்ப  இ க்க 
ேவண் ய ெதாைக

நாடன்மஞ்சள்
மஞ்சளில் ஒ வைக; சைமய க்  உபேயாகப்ப ம் 
க மஞ்சள்

நாடாட் நாட் ன் நிரவ்ாகம்
நா இறந்தவர ்ெபா ட்  கல் ந வ



நா
நாட் ன் ஒ  பாகம், ேகாடட்ம் ற்றம் ேபான்ற ; 
அதன் நிரவ்ாகத்ைதக் கவனிப்பதற்காக அைமந்த 
சைபைய ம் க் ம்

நா  கண்காட்
நா  என் ம் ரி ன் நிரவ்ாகத்ைதக் 
கண்காணித்தல் நா காவல் ராமக் காவ னின் ம் 
ேவறானதாக நா  என் ம் ரி ன் காவைல 
ேமற்ெகாள்வ ; அதற்கான வரிைய ம் க் ம்

நா
நாட் ன் ைளநிலங்கைளத் தரம் ரித்  
நிரண் க் ம் அ காரி

நா  தைலயாரிக்கம்
நா  காவல் என்பேத; நா  என் ம் ரி ன் 
காவைலச ்ெசய்வதற்கான வரி

நா வைக நாடை்ட அளந்  வரி ப்பதற்காக அ ல் உள்ள 
ப ரி ம் நிலங்களின் தரத்ைத நிரண் த்தல்

நா  வாரியம்
நா  என் ம் ரி ன் நிரவ்ாகத்ைதக் கவனிக்க 
அைமக்கப் ெபற்ற சைபக் ; நாட் வாரியம் என ம் 
ெப ம்

நாமடந்ைத, நாமகள் சரஸ்வ  ேத

நாயகத்தனம் நாட் ன் தைலைம நிரவ்ாகப்பத ; அமரநாயகம் 
என் ம் பத ; அமரம் என்ப ம் இ ேவ

நாராச நா
ன்னாளில் ேகா ல் வழங் வந்த அள  நா ; 

இ ம்பால் ெசய்யப்படட்  ேபா ம்; நாராய நா  
என ம் ெப ம்

நா சம் நா தத் ெதா ல்; ஆகேவ நா சன; நா தன்
நாள னாேல அந்த நாளிேல

நாற்கா நான்  கால்கைளக் ெகாண்ட ஆசனம்

நானாேத
யாபாரிகளின் ெபரிய சங்கம்; அய்யாவ ையத் 

தைலைம டமாகக் ெகாண்  ெதன்னா  வ  
மட் மல்லாமல் கடல்கடந்த ரேதசங்களி ம் 
வாணிகம் ெசய்  வந்த டட்த்தார்

நிசதம், நிச நாள் ேதா ம்

நி ைக
சமண மதத்தார ்பட் னி ேநான்  ண்  உ ர ்

றத்தல்; அத்தைக ேயா க்  எ ப் ய ஞாபகச ்
ன்னத்ைத ம் க் ம்

நித்தநிமந்தம், நித்தநிவந்தம்
ேகா ல் நாள்ேதா ம் ைச நடத் வதற்கான 

டட்ம்
நித் யல் நாள்ேதா ம்

நி
அஷ்டேபாகத் ல் ஒன் ; நிலத் ன் ெசல்வத்ைத 
அ ப க் ம் உரிைம

நிமந்தக்காரர் ேகா ல் ஊ யரக்ள்; உபயகார ம் ஆவர்

நிமந்தப் றம்
ேகா ல் ப் டட் கடட்ைளைய நடத் வதற்காக 

டட் நிலம் அல்ல  ராமம்

நிமந்தம், நிபந்தம், நிவந்தம் ேகா ல் நிரவ்ாகத் ற்கான டட்ம்

நிய நிச  என்பதன் ேவ  வ வம்; நாள்ேதா ம்; ற் ல 
சமயங்களில் எப்ேபா ம் என ம் ெபா ள்ப ம்

நியாயங்களிலார் நியாய சைப உ ப் னர்
நியாயத்தார் நியாய சைபயார்
நியாயத்தார் நியாயம் வழங் ம் சைபயார்



நியாயம்
ஒேர வைகயான ெதா ைல 
ேமற்ெகாண்டவரக் ைடய சைப

நிேயாகம் அரசன் உத்தர ; அதைனத் தாங் செ்சல் ம் அ காரி

நிரத்்தமாராயன்
நடனத் ல் வல்லவ க்  ன்னாளில் அரசன் 
அளித்தப் படட்ம்

நிரவ்ாக சைப காரியத்ைத நடத் ம் னர்

நி த் ய ேபாகம் ேகா ல் நடனமா ேவா க்  டட் மானிய நிலம்
நி பசச்ம்மாதம் ஓைலசச்ம்படம் பாரக்்க

நி பம் ஓைல; அரசன் அல்ல  அவன் அ காரி ட ந்  
எ த்  லம் வந்த உத்தர

நிலக்
சந்ைத ல் ற்பைனக்  வ ம் சரக் க க்  
ஒவ்ெவா  ெபா க் ம் வ க் ம் அரி

நிலச் தம்
ஊ யரக் க் ச ்சம்பளத் க் ப் ப லாக தமாக 
அ ேபாகத் க்  நிலம் அளித்தல்

நிலம் அள ப ப் ெப மக்கள் நிலம் அள  ெசய் ம் (ஸரே்வ ெசய ம்) அ காரிகள்
நிலமகள், நிலமடந்ைத, 
நிலமங்ைக நாச் யார் ேத

நிலமடக் தல் ப ரி ம் நிலத்ைதத் தரவாரியாகப் ரித்தல்

நில தல்
ப ரி ம் நிலத்ைதப் பற் ய வரம் அடங் ய 
கணக்

நிைல ண்; ளக் ன் தண் ; பக்கால்
நிைலக்களம் வரி வ ல் ெசய் ம் கசே்சரி
நிைலப்பைட நிரந்தரமான, ஸ் ரமான ைசனியம்

நிைலப்பந்தம்
ெத க்ேகா  ேபான்ற ப் டட் இடங்களில் இர  
ேநரத் ல் ெவளிசச்ம் ெகா ப்பதற்ெகன நிரந்தரமாக 
அைமக்கப்படட் பந்தம்

நிைலப்ெபா ட்

நிரந்தரமாகக் ைடக் ம் வட் ; நிலத் ன்  கடன் 
ெகா த்ேதா ஆற் க்கால் ேதாண் வ  ேபான்ற ேவ  
ேவைலகளில் ெசல டே்டா ஆண் ேதா ம் 
நிைலயான வ வாய் ைடக் மா  தைல 
உபேயா த்தல்

நிைலைமத் ட் அரசரக்ள் ெசய்  ெகாள் ம் ரா ய உடன்ப க்ைக

நிைலயாணி ஆபரணத் ன் ஆணி; ஓடாணி னின் ம் ேவறான
நிைலயாள் நிரந்தரமான ேவைலக்காரன்

நிைல ைற ஒேர தமான மாறாத வரி

நிவந்தம்
ேகா ல் ஊ யரக்ளில் அவர ்அவரக்்  உரிய பணி; 
ேகா ல் னசரி ெசல த் டட் ம் ஆ ம்

நிைறசச்ள ைற ல்லாமல் சரியாக நிைறந்த அள
நிைறெய த்தல் நி த்தல்

நின்றயம் நிரண்யம் என்பதன் ேவ  வ வம்
நின்றாநா நிரண்ய நா ; த் ைர நா

நிைனப் ஞாபகக் ப்

நிே பம்
அஷ்டேபாகத் ள் ஒன் ; ைதயைல எ த்  
அ ப க் ம் உரிைம



நீங்கல்

ெபா வாக இைற நீக் வைதக் க் ம்; எனி ம் 
இ  அரசாங்க வரிப் த்தகத் ந்  
நீக்கப்ெப ம், நா  ேபான்ற இதர ஸ்தாபனங்களின் 
வரிப் த்தகத் க்  மாற்றப்படட்தா ம்; அவ் தம் 
மாற்றல் ெபற்ற ஸ்தாபனங்களின் ெசல க் ப் ேபாவ

நீரக்்காணம்
பாசன நீ க்கான வரி; நீர் ைல என்ப ம் அ ேவ 
ேபா ம்

நீரக்்ேகாைவ நீரக்் ேகாப் ; ஏரிநீரக்்ேகாப்  பாரக்்க
நீரெ்தளித்தல் ேகா ல் கட் க் ம்பா ேஷகம் ெசய்தல்

நீர்நிலம்
ெகால்ைல நிலத் னின் ம் ேவறான ; நன்ெசய்ப் 
ப ர ்ெசய் ம் நிலம்

நீர்நிைலக் கா ஏரி ளம் ேபான்றவற் ன் பராமரிப் க்கான வரி

நீராணிக்கம் ராமத் ல் பாசனத் க்  நீைர ைறயாக ம் 
ெபா ப் ; அைத ேமற்பாரை்வ ம் அ காரி

நீராணிக்கவரி
நீராணிக்கத் க்காக இ க் ம் வரி; நீராணி வரி 
என ம் ெப ம்

நீரா யார்

நானாேத  என் ம் யாபாரிகளில் ஒ  னர;் 
ராஜராஜப் ெப நீரா யார ்என்ப  ேபான்ற 
ெபய டன் ளங் யவர;் கடல் கடந்  யாபாரம் 
ெசய்தவர ்ேபா ம்

நீர் ைல தண்ணீர ்வரி
லாயம் ணி ெநய்வதற்கான ல்  இ க் ம் வரி

ேலற்றம் ேகா ல் நடக் ம் வஜாேராஹணம்

ெநட்டாள்
ெவட்  என்பதேனா  ெதாடர்  ெகாண்ட ; 

ராமப்ெபா  ேவைலக்  அ  ம் வைர ல் 
வைறயைற ல்லாமல் ஆள் அ ப்  க்க 
ேவண் ய கடைம; அந்த ஆ க்கான ெசல ம் ஆ ம்

ெநய் ெநய் யாபாரிகள் இ க் ம் வரி; ெநய் ைல 
என்ப ம் இ ேவ; எண்ெணய் என்பைத ம் பாரக்்க

ெநய்தாங் பஸ்தம்பம்

ெநய்யா தல்
ேகா ல் உள்ள க் ரகத் க்  ெநய்க்காப்  
இ தல்

ெநல் தல்
வரிக்காக இ க்கப்ெப ம் ெநல்; அதன் வரம் 
அடங் ய கணக் ; இன் ம் வட்  ெப வதற்  
ெநல்லாக டப்ெபற்ற தைல ம் க் ம்

ெநல்லாயம்
ெநல்லாகேவ இ க் ம் வரிவைக; ெநற்கடைம என ம் 
ெப ம்

ெநல் க்காய் த் ஒ வைக மாைல

ெநல் ர ்மாைட

ன்னாளில் ெநல் ரி ந்  வழங்கப்ெபற்ற ஒ  
நாணயம்; ெநல் ரப்் மாைட என் ம் 
காணப்ெப ம்; கண்ட ேகாபாலன் மாைட என்ப ம் 
இ ேவயா ம்

ெநற் சாைல ெநல் த் ம் இடம்
ெநற்ெபா ைச ெநல்லாக இ க் ம் வட்

ெநாந்தா ளக் நந்தா ளக்  பாரக்்க
ேநாக் மாைட ன்னாளில் வழங் வந்த நாணயம்

ேநாக் தல் கண்காணித்தல்; ேமற்பாரை்வ



நாயகவா

அரசாங்கத்தாராேலா, நிலத் ன் ெசாந்தக்காரராேலா 
அ வைடக் ச ்  ன்னதாகப் ப ைரக்காக்க 
அ ப்பப்ெப ம் காவல்காரன்; அவ க் ச ்
சம்பளமாக டப்ெப ம் நிலம் காக் நாயக ளாகம் 
எனப்ெப ம்

ந க்ைக
அரசாங்கத் க் ம்  மக்க க் ம் ந ல் இ ந்  
உத  ெசய் ம் அ காரிகள்; ெபா நலத் ெதாடர்  
அ காரிகள்; மத் யஸ்த ம் ஆ ம்

பக்கவாத் யர்
வாய்ப்பாட் க் த் ைணயாக நிற் ம் 
இைசக்க யாளர்

பக் ணம் ப ணம்; பணியாரம்
பக் ழம் ப ம்; படச்ம்

பக்தாதாயம் ெநல்லாக இ க் ம் ரை்வ; ெநல் வ வாய்
பக க்ைக நாேளாலக்க மண்டபம்; அரசன் சபாமண்டபம்

பதற் தல் சமமாகப் பங் தல்; சரியாகப் ரித்தல்
பங்களப்பைட பதரே்பான்ற ட் ப்பைட, தாக நி ய

பசை்ச
இனாம்; காணிக்ைக; நன்ெகாைட; சாமான்களாகக் 
ெகா க்கப் ெப வ

பசை்சப்பணம் சாமான்களாகக் ெகா க் ம் பசை்சையப் பணமாக 
அளிப்ப ; பசை்சப் பாடட்ம் என்ப ம் இ ேவ

பசைலமரம் பயன் த ம் மரம்

பசான், பசானம்
த் ைர மாசம் அ வைடயா ம் ெநல்; இவ்வைக 

ெநல் ன் அ வைடக்காலம்
ப த்  வாழ்தல் ஏைழயாக வாழ்க்ைக நடத்தல்

ப ங் ட் ண்ணாம் ச ்சாந்
பஞ்சக்கம் ஐவர ் செ்சய்த 

பஞ்சகம்மாளர்
தடட்ார,் கன்னார,் ற் , தசச்ர,் ெகால்லர ்என்ற 
ஐவைகக் கம்மாளர்

பஞ்சகவ் யம் ஆனஞ்  பாரக்்க

பஞ்சபத் ரம்
வா க் ப் பைடக் ம் ைநேவத் ய வைக; பஞ்ச 

ப யம் என்பேத ேபா ம்

பஞ்சமாசத்தம், 
பஞ்சமஹாசப்தம்

ற்றரசர ்ேபான்றவரக் க்  உரிைம ள்ள ஐவைகப் 
பைற (ெசண்ைட, ைல, ேசகண் , ைகத்தாளம், 
காளம் என் ம் ஐவைகயாகக் ெகாள்வர.் தத்தளி, 
மத்தளி, கர ைக, தாளம், காஹளம் என் ம் ஐவைக 
என்பர ்மற்ெறா சாரார)்

பஞ்ச ர யம் ேகா ல் அ ேஷகத் க்கான ஐந்  ெபா ள்கள்

பஞ்சரம்
மானத் ன் வரில் கா ம் மாடம்;  என ம் 

ெப ம்

பஞ்சரத் ளக்
ேகா ல் ஏற் ம் ளக்  வைக; பஞ்சரம் அல்ல  

ேபால் அைமந் ள்ள சர ளக்
பஞ்சவ பஞ்சா ரத்ம்

பஞ்சவர் பாண் யர்
பஞ்சவாரம் பஞ்சவாரவாரியம் என ம் ஆ ம்

பஞ்சவாரம்
அரசாங்கத் க் ச ்ேசரேவண் ய தான, ைள ேல 
ஐந் ல் ஒ பங்  என ம் ெகாள்வர்

பஞ்சவாரவாரியம்
ராம காரியத்ைதக் கவனிக்கச ்சைபயால் 

நிய க்கப்ெப ம் ஐந்  



பஞ்சவார ரீ  வரி ராமச ்சைப ன் நிரவ்ாகக் வான பஞ்சவார 
வாரியத்தாரால் க்கப்ெபற்ற ராம வரி

பஞ்சாசாரியர் வன் ேகா ல் ைச ெசய்ேவார்

பஞ்சா ரத்ம்
வாைழப்பழம், ராை , சரக்்கைர, ேதன், ெநய் ஆ ய 
ஐந் ம் ேசரந்்த அ ேஷகப் பண்டம்

பஞ்சால அச்
ன்னாளில் வழங் ய நாணயம்; பஞ்சாலத்தார ்

அ த்  வழங் ய  ேபா ம் பஞ்சசலாைக அச்  
என்  காணப்ெப வ ம் இ ேவ

பஞ்சாளர், பஞ்சலத்தார், 
பஞ்சாளத்தார் பஞ்சகம்மாளர்

பஞ் ப் 
பஞ் ன்  இ க் ம் வரி; பஞ்  என ம் ெப ம் 
படட்சா யன் ெநய்ேவா ள் ஒ  ரி னர;் பட்  
ெநய்ேவார ்ேபா ம்

பட்டைட வரி
ெநல் படட்ைடக்காக, ெநல் அ க் ம் களத் க்காக 
இ க் ம் வரி

பட்டணஸ்வா நானாேத  எனப்ப ம் யாபாரக் ன் நகரத் 
தைலவன்; அவ க்  வழங் ய படட்ப் ெபயர்

பட்டட்பாழ் சா ப ல்லாத நிலம்
பட்டம் ெநற் ல் அணி ம் ெபான் தக

பட்டமார் ேகா ல் ைச ெசய்ேவார்

பட்டயகாணிக்ைக தா ரசாசனம் ெப வதற்  இ க் ம் காணிக்ைக
பட்டயம் தா ர சாசனம்

பட்ட த்
கல்  வல்ல ராமணரக்்  இைற யாக 

டப்ெபற்ற நிலம்; படட் த்  மானியம் என ம் 
ெப ம்

பட்டாைட ஆயம் பட் த் ணி ன்  இ க் ம் வரி
பட்டாைட லாயம் பட்  ன்  இ க் ம் வரி

பட்டாரகர் கட ள்; ஞான
பட்டாரிைக ரக்்ைக

பட்டாவளப் பட் பட் வைக
பட்டாவளி படட்ம் ெபற்ற மாரின் தைல ைற வரிைச

பட் க்கா
ஒ  பட்  நிலத் க்  ஒ  கா  தம் இ க்க 
ேவண் ய  ேபா ம்; பட் க்கால், பட் ப்ெபான் 
என்பன ம் இவ் தேம ஆ ம் ேபா ம்

பட் ைக ேமகைல

பட் ைகக்காணம் ஒ  பட் ைகக்  ஒ  காணம் தம் இ ப்பதாகலாம்; 
படட்யக் காணிக்ைக என்பதாக ம் ெகாள்ளலாம்

பட் த்தண்டம் ராமத்தார ்இ க்கேவண் ய தண்டப்பணம் ேபா ம்

பட் ைறப்ப தல் வரிேபான்றைவ ெச த்தப்படாமல் பாக்  தல் 
படே்டாைலக் கா  கக்கா  பாரக்்க

படகம் ஒ  நில அள

படங்க
ன்னாளில் வழங் ய வரிவைக; எைதக் 

ப்பெதன்ப  ெதரிய ல்ைல

படப்
ட் ன் ைழக்கைட ; ட் ன் பக்கத் ள்ள இடம் 

(மைன ம் மைனப்படப் ம்)
படர் ெசாந்தச ்ேசவகன்; ேபார் ரன்

பட ைக ஓர ்அள
படாைக உட் ைட ராமம்



ப க்கம் அ ேஷக நீர ் த யவற்ைற ஏந் ம் பாத் ரம்
ப த்தரம், ப த்தனம் ேகா ன் னசரி ெசல க்கடட்ைள

ப ஞ்சனம் ேகா ல் நித் யப் ப த்தரத் ல் யஞ்சனப்ெபா ள்
ப கலம் கடன் படட்தற்  எ க்ெகா க் ம் பத் ரம்

பைடக்கலம் ேபார ் ரி ம் ஆ தங்கள்
பைடநாயகம் ேசைனத் தைலைம
பைடநிைல பைடகள் தங் க் ம் இடம்

பைடப்பணம்
ேசைன ன் பராமரிப் க்காக இ க் ம் வரி; 
தண்டமாக இ ப்ப  ேபா ம்; ேபாரப்்பைட னர ்
இ ப்பதாக ம் ெகாள்ளலாம்;

பைடப்பற்
பைட ன் அ ேபாகத் ல் உள்ள நிலம்; பாைளயம்; 
நாட் ன் காவ க்கான பைடகள் தங் க் ம் 
இட ம் ஆ ம்

பைடய ப ரக் க் ப் பைட ரரக்ளால் ேநரி ம் ேசதம்
பண் வயல்; ப ரி ம் நிலம்

பண் ணி ஒ  வய க் க் ணி தம் இ க் ம் வரி
பண்ட ெவட் ெவட்  வைக; ேகா ல் நிலத் க்கான  ேபா ம்

பண்டா  பழநைட நீண்ட காலமாக நடந்  வ ம் வழக்கம்
பண்டாரக் கண்காணி கஜானா அ காரி; ெபாக் ஷத்  அ காரி

பண்டாரக்கல் அரசாங்கப் ெபாக் ஷத் ல் உபேயா க் ம் நிைற

பண்டாரவாைட அரச க் ச ்ெசாந்தமான ராமம் அல்ல  நிலம்
பண்டார வாரியம் ேகா ல் சாரைணச ்சைபயார்

பண்டாரி கஜானா அ காரி
பண்ணிக்கக் ெசய்  த்த காரியத் க்கான 

பணம்
ர பாஞ்சாலத்தார ்என் ம்ெதா ற்சைப ன் 

உ ப் க்களான தனிக் ழாம்
பணவரக்்கம் காசாகச ்ெச த்த ேவண் ய வரிகள்

பணவா பணத் ன் ேதய்  க க்காக இ ப்ப  ேபா ம்

பணிக்ெகாத் ராமஊ யரக்ள்; அவரக் க்காக வ க் ம் வரி
பணிமகன் ேவைலயாள்
பத் ரகடம் ரண் ம்பம்

பத்ெதட் க் த்தரி நன்  த் த் ட் ய அரி

ப பாத லம், 
ப பாதழலத்தார், 

ப பாதழலப் பட் ைடயார், 
ப பாத லப் பஞ்சாசாரியர்

வன் ேகா ைல நிரவ் ப்பதற்காகப் 
ைசெசய்ேவாைரக் ெகாண்ட சைப; ழலபரிஷத் 

என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

ப யார் ேகா ைலச ்ேசரந்்த ஊ யர;் ப லாேர ேபா ம்
ப லார் ேகா ைலச ்ேசரந்்த கணிைகயர்

ப ன் மார் ப னா  ேபர ்ெகாண்ட ேகா ல் சாரைணச ்சைப

ப வாரம் நிலப் பரிவரத்்தைனக்காக அளிக்கப் ெப ம் வரி; 
மா த க்கான வரி; பதவாரம் என ம் ெப ம்

பயரப்ெப தல்
அரசாங்கத்தாரால் ம்ப எ த் க்ெகாள்ளப் 
ெப தல்



ப ற் தல் நிலத்ைதச ்சா ப க்  ஏற்பத் த் ப் பண்ப த்தல்
ப ேரற் ப ரெ்சய் ; ைள த்
பரக் ைம 

பரேத
ெவளியார;் ெவளிநாடட்ார;் நானாேத  என் ம் 

யாபாரக் ல் ஒ ரி னர;் ெவளிநாட்  
யாபாரம் ெசய்ேவார்

பரப் வரிக்கணக் ; பரம்  என ம் ப ம்
பரம்பர் உழவர ் வைக
பரம் வரிக் கணக் ; பரப்  என ம் ப ம்

பரமக்கன் கல் உடன்கடை்ட ஏ யவ க்காக நடட் கல்
பரா  ைவத்தல் ேநரத்் க்கடனாக அளித்தல்

பரிக் ரகத் ப் ெபண் கள் ேகா ல் பணிப்ெபண்கள்
பரிகரம் உபகரணம்; ேதைவயானைவ; பரிவாரம்

பரிகாரம், பரிஹாரம் லக்
பரிகாரன் ேவைலக்காரன்
பரிசட்டம் பரிவடட்ம் பாரக்்க

பரி வைக, வரம்; பரி  என ம் ெப ம்

பரிமா ற வழக் ல் இ க் ற; நடமாடட்த் ல் உள்ள (பணம்)

பரிவட்டம்
ஆைட ; க் ரகத் க் ச ்சாத் ம் ைற; ேகா ல் 
தரி ப்ேபார ்தைல ல் மரியாைதயாகக் கட் ம் 
கட ள் ஆைட; பரியடட்ம் என ம் ெப ம்

பரிவாரக் ெகாத் , பரிவாரக் 
ெகாந்தம் ேகா ற்பணியாளரக்ள்

ப ம் டைவ ஆைடவைக
ப ைளவராகன் ன்னாளில் வழங் ய நாணய வைக

பலகாயம் ள , க  ேபான்  க க்  உத ம் பண்டங்கள்

பலதளி பல ரத்் க க் ம் சந்நி கள் ெகாண்ட ேகா ல்
பலவரைவ பல வ ல் ல்லைறயாகச ்ேசரந்்த

ப
ேகா ல் ைச ன் ேபா  வளரத்் ச ்ேசாற்ைற ஓமம் 
ெசய்வ

ப ைச வட் ; ெபா ைச என ம் காணப்ெப ம்
ப த்தாலம் ப  நடத் வதற்  உபேயா க் ம் தட்

ப ய சரணத்தார்
ரிக் ேவதத்ைதச ்ேசரந்்தவர;் ெபௗ ய சரணத்தார ்
என ம் ெப வர்

ப ஷ்யக் ைடப் றம் ஒ வர ் ராமத் ேலேய வ த் ப் பாடம் 
ெசால் வதற்காக வரி ல்லாமல் அளிக்கப்படட் நிலம்

பழம் ள்ளி மாைட ன்னாளில் வழங் வந்த நாணய வைக
பழ தல் கண்காணி ேகா ல் ேமற்பாரை்வயாளன்

பள்ளி சமணர ்ேகா ல்; ெபளத்தர ்ேகா ல்

பள்ளிசச்ந்தம் சமணர ்ெபௗத்தர ்ேகா ல்க க்காக வரி ல்லாமல் 
டப்ெபற்ற நிலம் அல்ல  ராமம்

பள்ளித்தாமம், 
பல்ளித்ெதாங்கல் ேகா ல் ரத்் க்  அணி க் ம் மாைல

பள்ளிப் டம் ஆசனம்; ங்காதனம்



பள்ளிச ் ைக
ேகா ல் உற்சவத் ல் ரத்்  எ ந்த ம் பல்லக்  
பள்ளி ளாகம் சமணர ்ெபௗத்தர ்ேகா ைலச ்

ற் ள்ள ப் ப் ப
பளிக்  வ ரம் ைவர வைக; பளிங்  என்பேத ேபா ம்

பளிங் ஷ்பராகம்
பற்றைட ெதா ற்சாைல

பற் ர ; ெபற் க் ெகாண்டதற்  ஒப்பம்

பைறத்த
ணி ெநய் ம் த வைக; அதற்கான வரிைய ம் 

க் ம்

பைறத் ைடைவ
பைறயரக்்  டட் மானியம்; பைறைம என்ப ம் 
இ ேவ ேபா ம்

பைற ைற
ன்னாளில் காசாக இ த்  வந்த வரி; 

பைறயரிட ந்  வ க்கப் ெபற்ற  ேபா ம்; 
அவரக் க்காக இ க்கப் ெபற்றதாக ம் ெகாள்ளலாம்

பன் யாழ்வார் ஷ் ன் வராஹாவதாரம்
பனம்பற் பனந் ேதாப்

பனிநீர் பன்னீர்
பஸ் சமணர ்ேகா ல்; ைஜனரஆ்லயம்

பாக்கம் டை்ட
பாகவதநம் ைவஷ்ணவ அ யார்
பா வலயம் ேதாள்வைள

பாசனம் (பாஜனம்) சாப் ம் பாத் ரம்

பா
ஏரி, ளம் த ய நீரந்ிைலகளி ந்  ன் த ய 
வ வாய் வைககள்; மசச் மா ல்

பா ப்பைட ெரன்  தாக் ம் பலம்வாய்ந்த ேசைன

பா ப்பாட்டம்
ன் ப்பதால் ைடக் ம் வ வாய்; ன்பாடட்ம் 

என ம் ஆ ம்

பாட்டெநல்
ஒப்பந்தப்ப  த்தைகக் காரனால் ெசாந்தக்கார க்  
அளக்கப்பட ேவண் ய ெநல்

பாட்டம் வரி; ெதா ல்வரி ேபா ம்

பாட்டமாளன்
வரி வ க் ம் அ காரி; உழ ப் பாத் யைத 
உைடயவன்

பாட்ட த் பாடட் மாம்ைஸ ன் ரவசனத் க்காக டப்ெபற்ற 
நிலம் ; படட் த்  என ம் ெகாள்வர்

பாட் ைம ரதைம 
பாடகம் மகளிர ்கா ல் இ ம் ஆபரணம்
பாடகம் வய ன் தைள; ைளநிலப் ப

பாடவரி
உேலாகத்தால் ஆன கம் பாரக்் ம் கண்ணா க்  
இ க் ம் வரி

பாட யம் ஒ வைக வாத் யம்
பாடன் இரத் னம், உேலாகத்தக  த யவற் ன் ஒளி

பா (க்)காவல் ராமக்காவல்; அதற்கான வரிைய ம் க் ம்

பா ேவட்ைட
ேகா ல் உற்சவங்க ள் ஒன் ; பாரிேவடை்ட என ம் 
ெப ம்

பா தாங் தல் ைண நிற்றல்
பாண் வரி மா  கட்  ஓட் ம் வண் க்கான வரிேபா ம்

பாணிசச்ாய் கள் ேபான்ற த்  நிறம்
பாத சாலம் காலணி வைக
பாதபாசம் காலணி வைக

பாத ஷ்பம் பாத காணிக்ைக



பாதவக்காணி ேகா ல் ேவைலக்காரரக் க்  உரிய ப த்தர நிலம்
பாரக்்ேகால் கட் யக்காரன் எந் வ ம் த ; கட் யத் த

பார்ப்பனச ்ேசரி ராமணர ் ப் ப் ப
பாரக் சாமாைன எ த் ப் ேபாவதற்கான 

பார வன்
பாரசவன் என்ப  ேபா ம்; ஆ தம் தரித்தவன்; 
ேபார் ரன்

பாரதப் றம், பாரத த்
மகாபாரதம் ப த் க் கைத ெசால் வதற்காக டட் 
நிலம்

பாரதவர் ன் ப்ேபார;் பரதவேர ேபா ம்
பாரதாயன் பாரத்வாஜ ேகாத் ரத்ைதச ்ேசரந்்தவன்

பாரிசஞ் ெசய்தல் ெபா ப்பாக் தல்; ஒப்பைடத்தல்
பா பத் யம் நிரவ்ாகம்

பாவாைட ப்பாவாைட பாரக்்க
பா ைஜனர ்ேகா ல்; பள்ளி; மைலக் ைக

பாற்ப த்தல்
ேநரை்மயாக நடத் ைவத்தல்; ரமமாக நிரவ் த்தல்; 
ஒ ங்  ெசய்தல்

பாைறக்காணம்

வண்ணான் ேதாய்க் ம் கல் க்காக இ க் ம் வரி; 
வண்ணான்பாைற என ம் ெப ம்; பாைறைய 
உைடத் ச ்சல் க்கல் ெசய்வதற்கான வரியாக ம் 
ெகாள்வர்

பாஷாணம்
அஷ்டேபாகத் ள் ஒன் ; பாைற நில ம் அதனால் 

ைடக் ம் ெபா ம் ஆ ம்

பா ய த்

பாஷ்யம் எனப்ப வ ம் ேவதாந்த த் ரத் க்  
இராமா ஜர ்எ ய மான ஷ்டாத் ைவத 
பா யம் ளக் ச ்ெசால் வா க்  டட் மானிய 
நிலம்

ங்காளம் உேலாகத்தால் ஆன ஒ வைகப் பாத் ரம்

ஞ்
ஆபரணத் ல் ஞ் ேபான்ற உ வத் ல் அைமந் ள்ள 
உ ப்

சச்ேதவர்
வெப மான்; ாடன ரத்்  ஆ ம்; த்தன் 

என ம் ெகாள்ளலாம்
டாைக படாைக; உட் ைட ராமம்

டாநா தாநா  பாரக்்க
டாரர் படட்ாரகர;் வெப மான்; ைவ ம் க் ம்

டாரிப்பட்
டாரி ேகா க்காக டப்படட் நிலம்; டாரி 
ளாகம் என ம் க்கப்ெப ம்

 ழ்ந்
ெபண் யாைன ற்  வர; தானம் அளிக்கப்ெபற்ற 

ராமம் அல்ல  நிலத் ன் எல்ைலையச ் ற்  வந்  
நிரண் ப்ப

பா ஆதாரச ் ட் ; ஆதா
ளக் ைகப்  ெகாண்ட பம்

யர் ெபயர ்என்பதன் ேவ  வ வம்

ரசண்ட காணிக்ைக
( ரசண்டம்-க ைமயான, பயங்கரமான) பைடப் 
பணம் என்பத டன் ேசரந்்  காணப்ப ற ; பைட 
வரி ல் ஒ  வைக

ரசத்
ர த் ; ரகடனம் ெசய்தல்; பைறயைறந்  

அ த்தல்

ரசாதப்ப தல் அ க் ரஹம் ெசய்தைதப் ெபற் க்ெகாள் தல்; 
அளித்தைத ஏற்றல்; அரசன் ஆைணைய ஏற்றல்

ரசாதம்ெசய்தல் அ க் ர த்தல்; அளித்தல்; அரசாைண

ர ஷ்யன்
ஷ்ய ைடய ஷ்யன்; ஷ்ய பரம்பைரைய ம் 

க் ம்



ரட்டன் ரஷ்டன்; ெந னின் ம் வ யவன்

ரதானி ேஜா
ைறந்த தத் ரை்வ ல் மந் ரிக க்  

அளிக்கப்ெபற்ற இனாம் ராமம்
ர ரகம் தானம் அளிப்பைத ஏற் க்ெகாள்வ

ரடாவளி, ரைப வா
ர தானம் ராமணரக் க்  வழங் ய தானம்

ரமேதயம்
ராமணரக் க் த் தானமாக வழங்கப்ெபற்ற 
ராமம்; அகரப் ரமேதயம் என ம் ெப ம் (அகரம்--

வரி ல்லாத )

ரமேதயக் ழவர் ரமேதயக் ராமங்களின் ெசாந்தக்காரர;் அத்தைகய 
ராமங்களின் அ காரி எனச் லர ்ெகாள்வர்

ரம மாராயன் ராமண மந் ரிக்  அளிக்கப் ெபற்ற படட்ப்ெபயர்

ரமேமதம் னிதமானவரக் க்  நைடெப ம் ஈமசச்டங்  வைக
ரமாணம் பத் ரம்; ஆதர ச் ட்

ரமாதம் ைளதல் உ ரே்பாதல்; இறத்தல்

ரம்மா  ராஜர,் ரம்மா  
ராயர,் ரம்ம ராயர்

மந் ரிகளிேல ராமணரக்ளாக உள்ளவரக் க்  
அளிக்கப்பட்  வந்த றப் ப் ெபயர்

ரேவசகம் ைழ
ரஹரம் மாணிக்கக் ற்றங்க ள் ஒன்

ராணாந் கம் ஆ ள் ம் வைர ல்

ராப்
அைடவ ; ேப ; ராத் , ப்ராப்  என ம் 
காணப்ெப ம்

ராமண ராசக்காணம்
ராமண ேரா தரக்ள் அரச க்  இ க்க ேவண் ய 

வரி

ரீ ப் ரமாணம் அன் னால் அளிக் ம் நிலத் க்  உரிய பத் ரம்
ம்மத்தானம், 

ரமஸ்தானம்
ஊரில் ராமணரக்ள் க் ம் ப ; ஊரச்ச்ைப 

ம் இடம்
ம்ம ரி, ரம ரி அகாப் ரமேதயேம ேபா ம்

ள்ைளகள் தனம்
இராஜ ம்பத்  இைளய பரம்பைரையச ்
ேசரந்்தவரக்ைளக் ெகாண்  உ வா ய அ கார 
வரக்்கம்

ள்ைளயார் ேநான்

நாயக ச ரத்் ; ேகா ல் அந்த உற்சவத்ைத 
நடத்  ைவப்பதற்காக டப்ெபற்ற மானியம் அல்ல  
இ க்கப் ெப ம் பணம்; ள்ைளயார ்ேநான் த் 
ேதைவ, ள்ைளயார ்ேநான் ப்பசை்ச என ம் 

க்கப் ெப ம்

ள்ைள வரி

மாரர ்அல்ல  ள்ைளகள் (இராஜ மாரர)் என்  
க்கப்ெப ம் ற்றரசர ்(அ காரி) 

வரக்்கத்தா க்காக இ க் ம் வரி; மார கசச்ாணம் 
என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்; (கல்யாண ரத் ந்  
அரசாண்ட ேமைலச ்சா க் ய சாசனங்களில் 
கா ம் மார த்  என்பைத ஒப் ட் க்காண்க)

ற் தல் ற் யைத ஏற் செ்சால் தல்; ஆேமா த்தல்; 
ஒப் க்ெகாண்டைதத் ெதரி த்தல்

ன்ேதான்றல் தம்



ைகவாரி ேகா ல் அ காரிக ள் ஒ வர;் நிரம்ா யத்ைத 
அகற் ம் ெபா ப்  வாய்ந்தவர ்ேபா ம்

க் அ ப த்தல்; த்  என ம் எ தப்ெப ம்
ட்டகம் ஆைட, ைல

ட்டகவரி ைல ற்ேபார ்ெச த்த ேவண் ய வரி
டைவ, ைடைவ ஆைட; ணி

ண்ணிய கணப்ெப மக்கள்
தரம்ங்கைள ம் அவற் ன் நிலங்கைள ம் 
நிரவ் க் ம் சைபயார்

ைண ைண; ஆள் ஜா ன்
நா தாநா  பாரக்்க

தாகா
ன்னாளில் வழங் வந்த வரி வைக; ஒவ்ெவா  
ட் வாசல் நிைலையக் கணக் ட்  நா ெநல்லாக 

வ க்கப்ெபற்ற  ேபா ம்

ய , 
அ வைடயான ம் ெநல்ைலக் கட க் ப் 
பைடப்ப

ப வ ய
வரி யதாக ஏற்ப த்தப்ெபற்ற வரி

ரட்டன் ஏமாற் பவன்; ெபாய்யன்
ரவரியார் அர ைறக் கணக்கர்

ர நிலவரி; அர ைற; இக் கணக்  அடங் ய த்தகம்

ர வரி, ரவரி
அரசாங்கத்  வரிக்கணக் ; அைத நிரவ் க் ம் 
அ காரி

ர ெகல்
ெநல்லாக இ க் ம் வரிவைக; அவ் தம் 
வ க்கப்ெபற்ற ெநல்ைல ம் க் ம்

ர  ெபான்
ெபான்னாக இ க் ம் வரி; அவ் தம் வ த்த 
ெபான்ைன ம் க் ம்

ஷாகாரம் மானிட உ வம்
ைர டம் ேதாப்

ேரா தக்காணியாட் ேரா தராக இ க் ம் பரம்பைரஉரிைம

ல்லக்
ேமய்சச்ல் தைர ல் ேம ம் மா கைளப் 
பற் ய ேபா ம்; ட்  ேமய்சச் க்  வ க் ம் 
தண்டமாக இ க்கலாம்

லவரி
( லம்+ வரி) நிலத் ன் வரி எனப் ெபா ள்ப ம்; 
ஆ ம் ல்வரி என்ேற வா க்க ேவண் ம் எனத் 
ேதான் ற

மானியம் ையக்ெகான்ற ஒ வ க்  டட் மானிய நிலம்

தகடைம ேகா ல் ரத்் க் ப் சடட்ம் இ வதற்கா ம் 
ெசல க்  இ க் ம் பணம்; வரி என ம் ெப ம்

ழ பா தரி  நிலம்
ள்ள க்கல் எல்ைலக்கல்

ள்ளி நபர;் ப் டட்வன்
ள்ளிக் ளிைக வராகன் ன்னாளில் வழங் ய நாணயவைக

ள்ரிசே்சா ேசா  ஊடட்ேவண் ய கடைம
ளி ட்ட ம் க ளிங்க ; ளி ேசரத்் ச ்ெசய் ம் க

றக்கடைம
தரம்த் க்காக டப்படட் நிலங்களின்  இ க் ம் 
வரி; உள்வரி னின் ம் ேவறான ; றவரி என ம் 
ஆ ம்

றக்க த்தல் ெவளிேயற் தல்
றக்கலைனயார் ேவ  ராமத் ல் ெதா ல் நடத் வார்



றக்கழனியார்
ெவளி ரில் நிலம் உள்ளவர;் உ  ப ரி ம் நிலம் ஓர ்
ஊரில் இ க்க ேவ  ஊரில் வாழ்வார்

றக்
பண்ைணயாள் அல்லாத யானவன்; தரம்த் க்கான 
நிலத்ைதப் ப ரி பவன்; ெவளி ர ்ெசன்  சா ப  
ெசய்பவன்

றக்ெகாைட ேகா ன் ெவளிப் றம்

றக்ேகா ல்
ெவளிேய உள்ள ேகா ல்; பரிவார ேதவைதகளின் 
ஆலயம்; ற் க்ேகா ல்

றணிநா எல்ைலப் றமாகஉள்ள நா

றத்த யார்
(அகத்த யாரினின் ம் ேவறானவர)் ேகா ல் 

த யவற் ன் அ யார;் ேதவர யார்

றம் ஒ  ப் டட் தரம்த் க்காகப் ெப ம்பா ம் 
வரி ல்லாமல் டப்படட் நிலம் அல்ல  ராமம்

றம்ப நகரின் றப்ப
றம் றக்கடைமேய ேபா ம்

றவாயம் றவரி; ெப ம்பா ம் காசாக இ க்கப்ப வ

றெவட் ராமத்  நல க்காக அதன் எல்ைலக்  ெவளிேய 
ெசய்ய ேவண் ய ெபா  மராமத்  ெவட் ேவைல

ன்ப ர்
ன்ெசய் நிலத் ல் சா ப  ெசய்வதற்  ஏற்ற ப ர;் 

ெநல் நீங்கலாக மற்றவைகப் ப ர்
ன்னீர் க நீர்

னக் ளம் மைழத் தண்ணீர ்ேதங் நிற் ம் டை்ட
ஷ்கரப்பத் மடல் நீ  ைவக் ம் மடல்

ஷ்பத்தளிைக
ேகா ல் வ பாட் ல் மலைரச ்சமரப்் த்தல்; 
மலரத்்தடட்ம்

ஷ்யராகம் ஷ்பராகக் கல்

ச் யா தல்
இைல த யவற்ைற அரிக் ம் ச் கள் 

த் த்தல்
சகன் ஜகன்; ேகா ல் ைச ெசய்ேவான்
ட் வரி

ட்ைடக் ண நீர ்பாய்ச் வதற்கான ஏற்றம் அைமத்த ண
மகள் ல ் ; ேத

ப் ராட் ேத

த் ரர்
ேவளாண்மக்கள்; த் ரேம ப் ெபரிய நாடட்வர ்
என் ம் சைபையச ்ேசரந்்தவர்

ரவ்ாசாரம் ன்னாள் வழக்கம்
ரிக் த்தலரி நன்  ற் த் ட் ய அரி

ரிசே்சரல் ெநல்வைக; ரிெநல் என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்
வான் ேகா க் ப் ப்ப த் க் ெகா ப்பவன்

ஜா த்
ேகா ல் ைச ெசல க்காக மானியமாக டப்படட் 
நிலம்

ெபண்டாட் ெபண்மகள்; ஸ் ரீ; ேவைலக்காரி
ெபண் கள் ெபண்மக்கள்
ெபண்பள்ளி ெபண் ற கள் தங் டம்

ெபத் ரி 

பண்டகசாைல, டங்  (ெதா ற்சாைல என்  
ெபா ள்ப ம் Factory என்பதன் ேவற் வ வம் ேபா ம்; 
உலாந்தாக்கார க் த் தஞ்ைச மன்னன் எக்ேகா  
அளித்த ெசப் ப்படட்யம்)

ெபரியேதவர்
ேசாழர ்ஆட் ல் இறந்  ேபான அரசைர அவ க் ப் 

ன்வந்தவரக்ள் இவ் தம் ப்ப  வழக்கம்; ெபரிய 
ெப மாள் என ம் ெப வர்



ெபரிய ெப மாள் ெபரியேதவர ்பாரக்்க; அரசரக் க்  ேமல் அரசனான 
ேபரஅ்ரசன் அல்ல  சக்கரவரத்் யாக ம் ெகாள்வர்

ெப ங் , ெப ங் ச ்
சைப, ெப ங்  மகாசைப

அகரப் ரமேதயக் ராமத் ச ்சைப ன் 
ெபா க் டட்ம்; மகாஜனசைப என்னலாம்

ெப ந்தரம், ெப ந்தனம்
அரசாங்க அ காரங்களில் உயரந்்ததரத்தார;் தரம் 
பாரக்்க

ெப ந் ைண
நல்ல வ சத் ல் றந்தவர;் ேசாழரக்ள் ஆட் ல் 
நாட் ன் ர கரக் க்  அரசன் வழங் ய 
படட்ப்ெபயர்

ெப ந் வ ர் கட க் ப் ெபரிய அள ல் பைடக் ம் நிேவதனம்
ேப நகரத்தார் வணிகர்

ெப நான்ெகல்ைல
ராமம் அல்ல  ெபரிய நிலத்தாக் ன் எல்ைல;  

நான்ெகல்ல னின் ம் ேவறான
ெப ம்ப உத்ேதசமாக இ ம் ம ப்

ெப ம்பத் , ெப ம்பற் சரக்்கா க்  உரிைமயான நிலம்

ெப ம் பா காவல்
(  பா காவ னின் ம் ேவறான ) நா  த ய 
ெபரிய ப ன் காவல்

ெப ம்
க் யமான ப ர;் ெப ம் ேபாகம்; அதனின்  
ைடக் ம் வ மானம்

ெப மக்கள்
ேயார;் ஒ சைப அல்ல  நிரவ்ாகக் ன் 

உ ப் னரக்ள்

ெப மான கள்
ன்னாளிேல ெதய்வத்ைத ம் அரசைர ம் த்  

வந்த மரியாைதச ்ெசால்
ெப யன் ேகா ல் அ காரிக ள் ஒ வன்
ெப வளவாய் நீரப்ா ம் ெபரிய ஆற் க்கால்
ெப வாயன் ைட
ெப வா ல் ரதானவாசல்; ேகா ரம்

ெப சம்பளம்
ேபைதபாதம் க் ரகத் ன் கா ல் அணி ம் ஆபாணம்

ேபரக்்கடைம
தைலவரி ேபா ம்; ஆள்வரி, ேபரவ்ா  என்பன ம் 
இ ேவ

ேபரப்பன் ெபரிய தகப்பன்; தகப்ப க்  அண்ணன்
ேபரி ர , நகரா ேபான்ற பைற வாத் யம்

ேபரிளைமயார்
நானாேத  யாபாரக் னரில் ஒ  சாரார;் 
ேகா ல் ேதவகாரியம் பாரக்் ம் மகளிர;் 
ேதவர யார்

ேப
பத க்  உரிய காணிக்ைக ேபான்ற வ வாய்; 
சம்பளத் க் ப் ப லாக அளிக்கப் ெப ம்நிலம்

ைபங் ண டை்ட
ைபசாரம் ரேதசம்

ெபாக் சம் கஜானா; ேகா ல் ெபாக் ஷத்  அ காரி
ெபாத்தகம் த்தகம்; வரிப் த்தகம்; வரிக்கணக்
ெபா தைலச் ைம எ த் வ ம் 
ெபா வாள் ேகா ல் நிரவ்ாகம் ெசய்பவன்

ெபால்லாப் ஆே பைண; எ ரிைட
ெபா ைக, ெபா ைச ப ைச, வட்

ெபா ைச ட்
வட் க் தல், வட் ெகா த்தல்; ெபா ட்  
பாரக்்க

ெபா ைற நா
ைனப்ப வதற்  ஏற்றநிைல ல் உள்ள 
டாரிக்கன்



ெபா ட்

ெபா ைச ட் ; நிரந்தரமான வ வாைய 
அளிப்பதற்காக ஸ்தாவா ெசாத் க்கள்  
கடன்ெகா த்ேதா, வாய்க்கால் ளம் ேபான்ற 
நீரந்ிைலகைளச ்ெசப்பனிடே்டா தைல வட் க்  

வ

ெபாற்
ஸ்வரண் ஷ்பம்; ல ப் டட் சந்தரப்்பங்களில் 
பள்ளி மாணவரக்ள் ேதரச்்  ெபற்றைதக் க்க 
அளிப்ப , ேகா ல் ைச ம் உபேயா ப்ப

ெபாற்ைற மைல; கற்பாைற; கா ; தர்

ெபான்
ன்னாளில் வழங் ய தங்க நாணயம்; மாைட என ம் 

ெப ம்; கழஞ்  என்ப ம் இ ேவ என்பர்

ெபான் பண்டாரம்
ேகா ல் நைக த யவற்ைறப் பா காக் ம் 
கஜானா ெபான்பண்டாரவாசல் கஜானா

ெபான்மாளிைக அரசன் வாசம் ெசய் ம் அரண்மைன; க் யமாகக் 
காஞ் ரத் ல் இ ந்த அரண்மைன

ெபான்வரக்்கம் ெபான்னாக, காசாக இ க்க ேவண் ய வரி வைக

ெபான்வரி
ெபான்னாக இ க் ம் வரி; ெபான்ைன நாணயமாக 
அச் வதற்கான வரி ம் ஆ ம்; ெபான்வரி மாைட 
என்ப ம் இ ேவ

ெபான் ல்
ெபான்னாலா ய ல்; க் ரகத் க்  இ ம் 
ெபான்னால் ஆன ல் ேபா ம்

ேபாக ஆயகம் அ ேபாகத் டன் ய நில அைடமானம்

ேபாகபத் ரம் அ ேபாக அைடமான பத் ரம்; அ  ரந்்த ற  
தைல எ க் ெகா ப்ப ம் ஆ ம்

ேபாகம்
ப் டட் ல ஊ யம் ெசய்ேவா க் ச ்

சம்பளத் ற் ப் ப லாக அ ேபாகத் க்  அளிக் ம் 
நில மானியம்

ேபா யார்
காதற் ழத் ; (மைன ையக் ப்பதாக ம் 
ெகாள்வர)்

ேபாசர்
(ேபாஜகர)் அ ேபாக உரிைம வாய்ந்தவர;் 
ெசாந்தக்காரர்

ேபா தல், ேபா ற ேபாதல், ேபா ற  என்பவற் ன் பைழய வ வங்கள்

ேபாரத்்தனிப் ைவ
ேபாரச் ்சயப்பாைவ; ேபாரம்கள்; ரல ் , 

ஜயல ்

ேபானகக் த்
கட க் ப் பைடக் ம் நிேவதனத் க்  இ ம் 
வாைழ னிஇைல; தைலவாைழ ைல

ேபானகம் கட க் ப் பைடக் ம் உண

மக்கட் ேசவகம்
ஊ யம்; அைதச ்ெசய்ேவான் மக்கடே்சவகன்; 
அவ க்  அளிக்கப்படட் மானிய நிலம் மக்கடே்சவகப் 
ேப  எனப்ெப ம்

மக்கட்ேப

த் ரைரப் ெப தல்; அதற்கான வரிைய ம் க் ம் 
மக்கள் என்ற நிைல ன் கடைமையக் 
ப்பதாக ம் ெகாள்ளலாம்; மக்கட ்ேசவகப்ேப  

என ம் ஆ ம் ேபா ம்
மக்கணாயனார் (மக்கள்நாயனார)் அரச ைடய மகன்

மகதாகம்
ந்ததாகம்; இறந்த ன் ஆன்மா கடந்  ெசல்ல 

ேவண் ய நரக வைகக ள் ஒன்



மகப்ப ேகா ல் ெசல த் டட்த் ல் ஒன் ; மக 
ந த் ரத் ல் நடத் ம் உற்சவச ்ெசல  ேபா ம்

மகைம, மகன்ைம, மகண்ைம
யாபாரச ்சரக் களின் ைல அள  ஆ யவற் க்  

ஒ  தாசாரம் ைவத்  யாபாரிகள் தாமாகேவ 
ேகா ல் சத் ரம் ேபான்ற தரம் ஸ்தாபனங்களின் 
ெசல க்காக அளிக் ம் வரி

மகரசங் ரமணம், 
மகரசங் ராந் ைதமாதப் றப்

மகரம் மகர வ ல் உள்ள ைழ; காதணி; மகர ண்டலம்
மகன்ைம ஆண்மக்கள் வரி

மகாசைப
ராமத் ன் எல்லா மக்க ம் ேசரந்்  நடத் ம் 
டட்ம்; மஹாஜன சைப

மகாசாைக மரத் ன் க் யமான ைள
மகாசாமந்தன் ற்றர ப் பத ல் உள்ள மந் ரி
மகாதந் ரம் ேசைன ன் நிரவ்ாக சைப

மகாேத படட்த்தர

மகாேதாரணம்
ேகா ல் அலங்காரமாக ஏற் ம் ப வைக; 
மகரேதாரணம் என்பேத ேபா ம்

மகாநகரம்
ெபரிய யாபார ஸ்தலம்; அவ் ரின் யாபாரிகள் 
சைப

மகாநா யாபாரிகளின் டட்ம்

மகாநிேயாகம் அரசன் ஆைண; அதைனத் தாங் ச ்ெசல் ம் அ காரி

மகாப் ரதானன்
ரதானிகளின் தைலவன்; ேசைனத் தைலவன்; 

மஹாப் ரதானி என ம் க்கப் ெப வன்
மகாப் ர ெபரிய தனவந்தன்; யாபாரிகளின் தைலவன்

மகாபாரத த்
மகாபாரதம் வா த்  ளக் க் பவர ்அ ப க்க 

டட் மானியம்
மகா தகடதானம் தானவைக ல் ஒன்

மகாமண்டபம்
ேகா ல் அரத்்த மண்டபத்ைதய த் ள்ள ெபரிய 
மண்டபம்

மகாமண்டேலசவ்ரன்
ராஜ்யப் ப ைய நிரவ் க் ம் ற்றரசன்; 
மகாமண்ட கன் என ம் ெப வன்

மகாமாத் ரர் தன் மந் ரி

மகாவட்ட யவஹாரி யாபாரிகள் தைலவன்; பண ேலவாேத க் காரன்; 
வட் க் ப் பணம் ெகா ப்ேபார ்தைலவன்

மகா ரதன், மகா ர , 
மா ர

ைசவ சமயத் ள் ஒ  ரிவான மா ரதம் என்பைதச ்
சாரந்்த அ யார்

மகா வஸ்ைத மகாசைப ெசய்த வஸ்ைத ேபா ம்
மகாஜனம் ராமமக்கள் அைனவ ம் ேசரந்்த டட்ம்

மேகசவ்ரர், மாேஹசவ்ரர்
வன யார;் ேகா ல் நிரவ்ாகத் ல் ெபா ப் ள்ள 
வன யார ்சைப

மேகசவ்ர ெப ந்தனத்தார் வன யார;் பா பதர ்ேபா ம்

மங்கலம்
ச ரே்வ  மங்கலம் என்பதன் ய வ வம்; 

ராமணர ் ப் க்காகப் ெப ம்பா ம் 
வரி ல்லாமல் டப்ெபற்ற ராமம்

மங் யம் தா

மசச்ாழ் ைமத் னன் என்பதன் ேவ  வ வம்; மைன ன் 
சேகாதரன்; சேகாதரி கணவ ம் ஆ ம்



மஞ்சள்காப்
ேகா ல் ரத்் க க்  மஞ்சைள அைரத்  

ைதச ்சாத் வ

மசச்ா
இரண்  ன் மணிகள் ெகாண்ட எைட; அந்த 
எைட ள்ள ெபான்

மஞ் க்கம் ஊரப்் ெபா ல் ப ரிடாமல் உள்ள தரி  நிலம்
மட்டத்தாைர ரை்ம ல்லாத ளம்  ெகாண்ட

மட்டத்தாைரச ்சப்ப ம ங் ய ளிம்  ெகாண்ட தடை்ட ைவரம்; 
மடட்த்தாைரச ்சவக்கம் என்ப ம் இ ேவ ேபா ம்

மட்டம் ய
மட்டப் அணி உ ப் க ள் ஒன் , ெதாங் ம் வைக

மடப் றம் மடத் க்  டப்ெபற்ற இைற  நிலம்

மடம் ரமசாரிக ம் ற க ம் வா ம் இடம்; 
ற க க் ம் தவ க க் ம் உண  இ ம் சத் ரம்

மடவளாகம், மைட ளாகம்
ேகா ைலச ் ழ்ந் ள்ள ம், ேகா ல் பரிவாரத்தார ்

ப்ப மான இடம்

மடாபத் யம் மடத் ன் அ ப ப் ெபா ப் ; மடத் ன் நிரவ்ாகம்
மைட சைமத்த ேசா  ; ைநேவத் யம்

மைடப்பள்ளி ேகா ல் சைமயல் ெசய் ம் இடம்

மைடப்பள்ளிப் றம்
ேகா ல் அ க்கைளசெ்சல க்காக டப்ெபற்ற நிலம் 
அல்ல  ராமம்

மைடப்ேபாக் மத ந்  நீர ்பாய்வ
மண்டகம் மண்டபம்

மண்டபக்ெகாத் ேகா ல்பரி வார வைக
மண்டலம் நாட் ன் ெப ம்ப  (ேசாழமண்டலம்)

மண்டல தன்ைம
மண்டல நிரவ்ாகத் ன் தைலைமப்பத  ; அைத 
வ ப்பவர ்மண்டல த யார ்எனப்ெப வர்

மண்டல தன்ைமப்ேப
மண்டலா ப ன் அ ேபாகத் க்  ம் நிலம், 
அல்ல  அவ க்காக இ க் ம் வரி

மண்ட கன்
மண்டலத்ைத ஆ ேவான்; மண்டேலசவ்ரன் என ம் 
ெப வன் மண்ைடய யன் மாண்ட ய 
ேகாத் ரத்ைதச ்ேசரந்்தவன்

மண்ணான் ஹரிஜனங்களின் வண்ணான்

மண்பா மண்ணால் எ ப் ய வரம் ; மண்ணால் ஆன கைர

மண்ம ல்
மண்ணால் எ ப் ய ேகாடை்டச் வர ்; அதன் 
பா காப் க்காக இ க் ம் வரி ம் ஆ ம்

மணவாட் மைன
மணாட் மாண ; ெபண் ஷ்ைய

மணிக்கலம் கல் ைவத்  இைழத்த ஆபரணம்

மணிக் ராமம்
யாபாரிகளின் ல் ஒ வைக; அவரக்ள் வா ம் 

நகரம்
மணியம்பலம் ஒலக்க மண்டபம்; ராஜசைப

மத் யக்கன், மத் யஸ்தன்
ந நிைல வ ப்பவன்; ெப ம்பா ம் ராமத் 
தைலவன்

மதைல மகன்
மந்தவாைட இளவாைடக் காற்

மந் ர ேபானகம் நிேவதன உண

மந்ைதகண்ேடற்றம் மந்ைத ன் ேமய்சச் க்கான ம் அதைனச ்
சாரந்்த இட ம்; அவற்ைற உண்டாக் வ  ேபா ம்



மந்ைதப்பணம்
ராமங்களில் கால்நைடகளின் ேமய்சச்ல் க் காக 

இ க் ம்வரி

ம லாப் ல், ம லார்ப் ல் ம லாப் ரின் பைழய ெபயர்
மரக்கடைம மரங்களின்  இ க் ம் வரி

மரமசச்ா  ைல மரம், ன் த யவற்றால் ைடக் ம் வ வாய்
மரமஞ்சா பயன்த ம் மரத் க்  மஞ்சா  தம் இ ப்ப

மரவைட
பயன் த ம் மரங்கள்; அவற்ைற அ ப க் ம் 
உரிைம; மர ைட என ம் ெப ம்

மரியா எல்ைல; வரம் ; தம்; மரஜ்ா , மரிசா , ம சா  
என்பன ேபான்ற வ வங்களி ம் காணப்ப ம்

ம ம க்ெகா ந் ; ெகா ந்  என ம் ெப ம்

ம த் வப்ேப
ராம ைவத் ய க்  வரி ல்லாமல் டட் மானிய 

நிலம்

மல்லா  மகைம
ன்னாளில் வழங்  வந்த வரிவைக; ெபா ள் 
ளங்க ல்ைல; சந்ைத மகைம ேபா ம்

மலர் ஆ தம் த யவற் ன் தைல ல் உள்ள ழ்

மைல னிய நின்றான் ப்ப ல் உள்ள ேவங்கேடசப்ெப மான்; அவன் 
ேகா ல் வழங் ம் எைட அள  த யன

மைலயாண் ளக் ேகா ல் ஏற் ம் ளக்  வைக
மைலயாள த மைலவாழ் மக்கள் தைலவன்

ம ப க்கக்காய்ச் ய இ ம்ைப ஏந்  நி க் ம் ைற

மறமாணிக்கர்
ெபான் அமராவ ையச ் ற் ள்ள ரேதசத் ல் 
வா ம் ரர ்வ ப்பார்

ம , ம இரண்டாம் ேபாகம்; ம ப ம் சா ப  ெசய்வ
ம கால் தைல வ கால் மத

மன்றம் மன்  பாரக்்க
மன்ற இைடயர்

மன்ற  வாரியம்
ேகா ல் காரியங்கைள நிரவ் க் ம் சைப (மன்றா  
அம்பலக் த்தா ம் வெப மான்)

மன் சைப; நியாயசைப; ஊரப்்ெபா டம்
மன் தல் தண்டம் த்தல்

மன் பா
நியாய சாரைண சைபக்  இ க் ம் அபராதப் 
பணம்

மன்னனார் ஷ்
மனிசச்ம் மனிதன்

மைனக்கைடயான் மைன ேலேய கைட ைவத்  யாபாரம் ெசய்பவன்

மைனப்படப்
மைனையச ் ற் ள்ள இடம்; மைனப்படப்ைப 
என ம் ெப ம்

மைனப்பணம் ட்  வரி; மைனவரி என ம் ப ம்
மைன ைற ட் வரி

மைனவாணளீம் மைன ன் நீண்ட வால் ச்
ம வா ம நீ  வ ேய

மா இ ப ல் ஒ  பாகம்; நில அள , நி த்தல் அள
மாங்காய்நாண் மாங்காய் மாைல

மாசாத் நாயன்
யாபாரிகள் தைலவன்; ன்னாளில் ெவளிநாட்  
யாபாரம் ெசய் வந்த ெபரிய யாபாரிக க்  

அரசன் அளித்த படட்ப்ெபயர்
மா ம ற்றம்; மா ம் ம ம்



மாட்ட தல் ைகெய த் க் ச ்சாட்  ேபா தல்
மாட் இைணந்த, உரிய, ேசரந்்த

மாட் க்கைற மா கள்  இ க் ம் வரி ேபா ம்

மாடக்ேகா ல்
ேமட் டம், கட் மைல, உயரந்்த உப டம் 
ஆ யவற் ன்  கடட்ப்ெபற்ற வன்ேகா ல்; 
ஒன் க்  ேமற்படட் தளங்கைள ைடயதாக ம், 

ய வ ள்ளதாக ம் இ க் ம் எனக் ெகாள்வர்
மாட ேகா ைலச ் ற் ள்ள 

மாடாபத் யம் மடாபத் யம் பாரக்்க

மா காணிக்ைக ஊ க்  ஜயம் ெசய் ம் அ காரிகள் தலாேனார ்
உபேயாகத் க்  மா  அளிக் ம் கடைம

மாைட
ன்னாளில் வழங் ய ெபான் நாணயம்; கழஞ்  

எனவாம்
மாைடக் ெபான்ைன நாணயமாக அசச் ப்பதற்கான 

மாணி
மாணவன்; ரமசாரி; ேகா ல் காரியம் பாரக்் ம் 

ரம்சாரி

மாணிக்கத்தார்
ேகா ைலச ்ேசரந்்த ெபண்கள்; ேதவர யார ்
மாணிக்கப்பண்டாரம் காப்பான் ேகா ன் ரத் னம், 
நைக த யவற்ைறக் காக் ம் அ காரி

மாத்தால் மா ஒன் க்  இவ்வள  என்

மாதப்ப மாத மாதம் இ க் ம் வரிவைக; மாதம், மாதாரிக்கம் 
மாதாரிக்ைக என ம் ெப ம்; ங்கள் ேசா  பாரக்்க

மாந்ேதாட் ப் பசை்ச பசை்சக்கல் வைக

மாப்பட்டைட
ன்னாளில் வழங்  வந்த காசாய வைக; 
ராமங்களில் மந்ைதக்கான வரியாக இ க்கலாம்; 

மரப்படை்ட எனக்ெகாண்டால் மரங்கைள ற் ம் 
ெதா ற்சாைலயாகக் ெகாள்ளலாம்

மாப்பணம்
ன்னாளில் வழங் ய ஒ  நாணயம்; மா க் ப் 

பணம் தம் அளிப்பைத ம் க் ம்
மாப்பதக் மா க் ப் பதக்  தம் அளிப்ப

மாமகம்
ன்னாளில் வழங்  வந்த வரிவைக; மகாமகவரி 

எனக்ெகாள்வர;் மாரக்்கம் என்பேத தவறாக 
எ தப்பட் ப்ப  ேபா ம்

மாம மாமைனக் க் ம் மரியாைதச ்ெசால்
மா லாதாயம் மா லாக அைடயேவண் ய வ வாய்

மா லட்
ேசாழர ்ஆட் ேல அந்தப் ரப் ெபண்க க்  
வழங் ய மரியாைதச ்ெசால்

மாரக்்காதாயம்
சாைலவ ேய ெசல் ம் சரக் க்  இ க் ம் ங்கம்; 
வ  ஆயம் என ம் ப ம்

மாராயன்
தைலவன் என்பைதக் க்க ன்னாளில் அரசன் 
வழங் ய படட்ப்ெபயர்

மாவைட, மா ைட
ராமத் ல் கால்நைட அைட ம் இடம்; அதைன 

உபேயா க் ம் உரிைம

மா ைற
அரச க்  உரிய வரி; மா ந்தக்கடைம என்ப ம் 
இ ேவ ேபா ம்

மாளிைகக்ேகால் அரண்மைன அங் காரம் ெபற்ற அள ேகால்

மாளிைக நாயகம் அரண்மைன சாரைண உத் ேயாகத் தைலைம
மாற்றம் ப ல்; உத்தர ; ரம்ானம் (சபாமாற்றம்)



மா ெபான் மாற்
மானதண்டம் மானதண் ; அளைவக்ேகால்
மானேபாகம் மானிய நிலங்கைள அ ப த்தல்
மானவட் ல் கத்தல் அள க்கான பாத் ரம்

லா மைலயமான் நா ; மலா  என ம் ெப ம்
ள த்தர ள  யாபாரத் ன் தரகாக இ க் ம் வரி

ைக (ேமல்ைக) ேமேலாங் யைக; ேமெல த்தைக

யாட் நிலம் த யவற் ன் ேமல் அ காரம்; ேமல்வார 
உரிைம; தாராண்ைம னின் ம் ேவறான

யா ங்கணம்
ேமல காரம் ெசய் ம் ; அதன் உ ப் னர ்

யா ங்கணத்தார ்எனப் ெப வர்

ன்கடைம ன் த்தற்  உரியவரி; ன்பாடட்ம் என ம் ெப ம்
ன்ப ல் பள்ளம் ன் உள்ளதான நீரந்ிைல

க்கால்வட்டம் ேகா ல்

க் ைடக்கல்
சமணர ்ஆலயத் க் ச ்ெசாந்தமான நிலத் ன் 
எல்ைலையக் க்க ந ம் ன்  ைட ன் 
உ வம்ெபா த்தஎல்ைலக்கல்

க்ைக
ன் ைக; அரி க்ைக என்ப  ேபால் 

வ வைதக்காண்க

க் யார்
ற க்காகக் காரியங்கைள நிரவ் ப்பவன்; 

காரியகரத்்தா க்கடட்ணம் கடட்ட கப்
கட் க்கால் ேமட் மைட ன் கால்

கந் ைடத்தல் கத்ைத வரம் ெசய்தல்
கம்பாரை்வ கண்ணா ; அதற்காக இ க் ம் வரி
கமண்டபம் ன்மண்டபம்; ேகா ன் ன் மண்டபம்

கெவட்
ேசாழர ்ஆட் க்காலத் ேல அரசாங்கத் ைறத் 
தைலவன்; அந்த அந்தத் ைற ன் ஒைலகைள 
நிரவ் ப்பவன் ேபா ம்

ட்டாவாள்
இைடயறாமல் ெதாடரந்்  ெபா ேவைல நடப்பதற்  
ஆள் அளிக் ம் கடைம; அதற்கான ெசலைவ ம் 

க் ம்
ட் டட்ாவாள் என்பேத ேபா ம்

ட்
ஷ் ; ைகப் ல் அடங் வ ; சை்ச; ைகேபற்  

என்பேத ேபா ம்; ஷம் ரக்் ம் மந் ர த்ைச 
வைக ம் ஆ ம்

ட் தல் தைடப்ப தல்
ட்ைடபாள் டட்ாவாள் பாரக்்க

டங் நிலத் ன் ஒ  ைல ல் நீண் க் ம் பாகம்
த்தாவணம் ன்னாள் ற்பைன வரி

த் ராவதாரம் கா ல் இ ம் ஆபரணவைக

த் ைரகரத்்தா அரசாங்கம் அல்ல  ேகா ல் த் ைர 
ைவத் க் ம் அ காரி; காரியகரத்்தா; நிரவ்ா

த் ைரசச்ங் சங் ன்வைக; த் ைர ெபா க்கப்படட் சங்

த் ைரவாங்
த் ைரகைளப் பரிேசா ப்பவன்; நிலவரி 

இலாக்கா ல் எல்ைலக்கற்கைளப் பரிேசா க் ம் ஓர ்
அ காரி

த் வட்டம் உ ண்ைடயான த் வைக
தல் பத் ரம்; ஆதர ச ் ட்



தல் லதனம்; வட் ைய மட் ம் உபேயா த் க் 
ெகாள்வதற்காக இடட்ெபா ள்; ேச க் ம் ெபா ள்

தல் ரத்்தம்
ேகா ல் ேச ப்ேபார ்ேகாஷ் ல் தல் தலாகத் 

ரத்்தம் ெப ம் மரியாைத உரிைம

தல் பாவாைட
ெவளிேய ெசல் ம்ேபா  ன்ேன ணி ரித் ச ்
ெசய் ம் மரியாைத; அைதச ்ெசய் ம் ேவைலக்காரத் 
தைலவன்

தல் மரியாைத
ேகாஷ் னரில் த ல்மரியாைத ெப ம் உரிைம; 

ன்மரியாைத என ம் ெப ம்
த (யார்) தைலவன்; ெபரிேயார்

த ப் ள்ைள
தைலைம த ப்பத ல் உள்ளவ க்  
அ த்தப யாக உள்ளவன் ேபா ம்

தற்பைடக் கலைனயார்
நானாேத  என் ம் யாபாரக் னரின் ஒ  
வைகயார;் யாபாரப் பண்டங்கைளக் காக்கச ்
ெசல் ம் பைட னர,் 
அ ம் ன்னணிப்பைடையசே்சரந்்தவரே்பா ம்

தற்பாவாைட தைலைம ேவைலக்காரன்; தல் பாவாைட பாரக்்க

தற் ரமம்
( தல் ரமம்); காசாக இ க்க ேவண் ய வரிவைக; 
எைதக் ப்பெதன்  ளங்க ல்ைல; ரமம் 
என்ப  ஒ  நாணய வைக

தக்கள் ன்ேனார்
கண் காப்பாளன்; பா காப்  அளிப்பவன்
தைற பாழ் நிலம்; அனா  தரி

ப்பா  வட்டம் க்கால் வடட்ேம ேபா ம்

ைல ைல

பரிசப்பணம்; மணப்ெபண் க் க் ழந்ைதப் 
ப வத் ேல தாய்ப்பா ட்  வளரத்்ததற்காகத் 

மணத் ன் ேபா  அவள் தாய்க்  மணமகன் 
ெகா க் ம் பணம்

வரிைச  தம்

மள்ள  ன்னம்
ன்னாளில் வழங் வந்த வரிவைக; 
ப் க்ெகா ப்பதற்காக அளிப்ப  ேபா ம்

ைளப்பய ைள டன் ய பய ; ஒ வைகப் பணிகாரம்
ற்காவ ைடய 

பா காப்பான் காவல் ரிேவா ள் ஓர ்அ காரி

ற் தல்
த ல் ெசால் தல்; ைலைய நிசச் த் க் தல்; 
ேரரைண ெசய்தல்

ற்றாட்
ஸரவ் மானியம்; எந்தவரி ம் இல்லாமல் 
அளிக்கப்படட்
பத் ரம்; ைகெய த் டட் ட்
ைவரக் ற்றத் ள் ஒன்

ன் லாண் ன் ெசன்ற வ ஷம்; கடந்த ஆண்

ன்மாைல
ேகாஷ் ல் தல்மாைல அணி க் ம் 
மரியாைதக்கான உரிைம

ன்னி ம் பணம்
ன்னால் வ ல் ெசய்  ெகாள்வதாக த ல் 

ெகா க் ம் பணம்; ன்பணம்



ைன ரக்ெகா யார்
நானாேத க ள் ஒ வைகயார;் ேபாரத்் ெதா ைலக் 
ெகாண்டவர;் யாபாரப் பண்டங்கைளக் காக்கச ்
ெசல் ம் பைடப் ப னர ் ன்ெனா க்  

ன்னாேல ெச த் ய

க் பாத் ரத் ன் வா ல் க் ப்ேபால் உள்ள உ ப்
க் வட்டைக க் ப்ேபான்ற ளிம்  ெகாண்ட ண்ணம்

ங் ல்வரி ங் ல்  இ க் ம் வரி
த்த காரம் தைலைம அ காரம்
லத்தானம் ேகா ல் கரப்்ப கம்

லப ைட, லபரிஷத்
வன் ேகா ல் நிரவ்ாகத்ைத நடத் வந்த 
க் யசைப; லபரைட, லப ைஷ, லபரிைஷ 

எனப் பல தமாக எ தப்ெப ம்

ல த் யர்
வெப மா ைடய க் ய ஊ யரான 

ஆ சண்ேட வரர;் சண்ேட ர நாயனார்
லம் ஆதாரபத் ரம்; ஆதர ச ் ட்

ெமய்க்காட் ேநரில் வந் த்தல்
ெமய்காவல் பா காப்பாளன்
ெமய்தாங் ஆசனம்

ெமய்மட்
நட் வத் க்  தங்கம் அ க் ம் உரிைம; 
ெமய்மட் க் காணி என ம் ெப ம்

ெமய்யாட் யாட்  என்பதன் ேவ  வ வம்
ெமய்ேவ தனித்தனியாய்

ெம க்க கள் ேகா ைல ெம ச ் த்தம் ெசய் ம் அ யார்

ெம க்
ேகா ைல ெம ச ் த்தம் ெசய்தல்; ேகா ல் 

ரத்் க் சச்ந்தனம்  த யவற்ைறச ்
சாத் தல்

ெம க் ப் றம்

ேகா ல் ரத்் க் ப்  சடட்ம் சாத் ம் 
ெசல க்காக டட் மானியம்; ேகா ைல 
ெம வதற்  டப்ெபற்ற இைற  நிலம் என ம் 
ெகாள்வர்

ேமட் நிலம் உயரவ்ான ; ேமேடற்றம் என்ப ம் இ ேவ
ேம கல் தல் ேமட்  நிலத்ைத ெவட் ச ்சமமாக் தல்

ேமய்ப்பான்

அடக் யா பவன்; கண்காணிப்பவர ்ேபா ம்; 
மைனேமய்ப்பான் ெகாள் ம் இைற என்ப  
கடட்டங்கைளப் பாரை்வ ம் அ காரிக்கான வரி 
அல்ல  உரிைம என ஆ ம்

ேமரை்வ ேமைர பாரக்்க

ேமரா
ன்னாளில் வழங் ய வரிவைக; ேமைர என்பேத 

ேபா ம்

ேமைர
அ வைடயான மா ல் ராம அ காரி 
ஊ யரக் க்காகக் களத் ல் ரித் க் ெகா க் ம் 
பங்

ேமல்சாந் ேகா ன் தைலைமப் ஜகர்

ேமர்ேகா ல்

ஊ க்  ேமற்ேக அைமந் க் ம் ேகா ல் ஆன 
ஷ்  ேகா ல் ேமற்பா காவல் பா காவ க்  

ேமற்படட்தான நா  காவல்; பா காவ ன் தைலைம 
அ காரி

ேமல தானியமாகச ்ெச த் ம் இைற



ேமெல த்

தைலைம ராயச அ காரி; ழ் அ காரி ன் 
உத்தரைவ அங் கரித்  ேமல் அ காரி இ ம் 
ைகெய த் ; தைலைமக் கணக்கர;் தணிக்ைக ம் 
அ காரி

ேமெலா ேமல் வாரம்

ேமல்வாரம்

நிலத் ன் ைள ல் ெசாந்தக்கார க்  உரியபங்  
ேமல்ெவடட்டே்ப  பல ராமங்கள் ெகாண்ட 
தானநாட் ன் ெப ம்ப க்  ேவண் ய ெபா  
ேவைலகளின் ெசல க்காக டப்ெபற்ற மானிய நிலம் 
அல்ல  ராமம்

ேமற்பா ேமல்வாரம்
ேமனைடநீர் அ கப்ப யாக உள்ள நீர்

ேமனிப்ெபான் ஆள் வரி ேபா ம்
ேமனீர் மைழத் தண்ணீர்

ைமசச்னன் ைமத் னன் என்பதன் ேவ  வ வம்
ேமாக் ழம் ேமாடச்ம்
ேமார் யம் க ைண

ேமானம்பாட்டம்
ன்னாளில் வழங்  வந்த வரிவைக; எ  என்ற வரம் 

ெதரிய ல்ைல

யக்  அச்
பைழய நாளிேல ெகாங் நாட் ல் வழங் ய நாணயம்; 
ய ன் உ வம் ெகாண்ட  ேபா ம்; யக்  
பழஞ்சலாைகயச்  என்ப  ேபான்ற பல தமான 
ெபயரக்ளில் ப் டப்ப ம்

யக் ப்பட் ய  ேதவைத ன் வ பாட் க்காக இைற யாக 
அளிக்கப்படட்நிலம்; பள்ளிசச்ந்தவைக

யந் ரம்
அைணகட்  நீைரத் ப் வ  ேபான்றவற் க்  
அைமக் ம் சாதனம்

யாகசாைல, யாகமண்டபம்
ேகா ல் ேவள்  நடத் ம் மண்டபம் 
யாத் ராதானம் அரசன் ேபார ்  ெசல்வதற் ன் 
ெவற்  டட் ேவண்  அளிக் ம் தானம்

யாதவராயன்பணம்
ன்னாளில் வழங்  வந்த நாணயம்; யாதவராய 

வ சத்தார ்அச் டட்

யாழ்வல்லான்
யாழ் என் ம் இைசக்க ல் வல்லவ க்  

ன்னாளில் அரசர ்வழங் ய படட்ப்ெபயர்
யாளிக்கால் யாளி உ வத் ல் அைமத்த பாத் ரத் ன் பாதம்

யாைனசச்ாைல யாைனகட் ம் இடம்; அதன் பராமரிப் க்கான 
ெசல க்  இ க் ம் வரி; ஆைனசச்ாைல பாரக்்க

ரங்கமண்டபம் ேகா ன் உள் மண்டபம்
ரத்தக்காணிக்ைக இரத்தக்காணிக்ைக பாரக்்க

ரத்தமானியம் இரத்தமானியம் பாரக்்க
ரதகாரர் ற்பாசாரிகள்; அவரக் ைடய சைப ம் ஆ ம்
ர கர் பா காவலர;் ஊரக்்காவலர்

ர ாேபாகம்
ைள ந்  ஊரக்்காவ க்காகக் ெகா க்க 

ேவண் ய பங்
ரா த்தராயன் ைர ரரக்ளின் தைலவன்
ராசகர உபா அரண்மைனக்  இ க்க ேவண் யைவ

ராசகரம், ராஜகரம் இராசகரம் பாரக்்க

ராசகர ைற ைறைம
அரசாங்கத் க் ச ்ெச த்த ேவண் ய பலவைக 
வரிகள்



ராசகாரிய பண்டாரம்
ராஜ்ய நிரவ்ாகச ்ெசல க்கான கஜான ; ராஜ்ய 
நிரவ்ாகத் க்கான சைபயாக ம் ெகாள்வர்

ராசகாரியம் அரசாங்க ஊ யம்

ராச லம் காணிப்பற்
ராஜ ம்பத்ைதச ்ேசரந்்ேதார ்அ ேபாகத் ல் உள்ள 
நிலம் அல்ல  ராமம் (ேதவதானம், ரமேதயம், 
பள்ளிசச்ந்தம் ஆ யவற் டன் ேசரந்்  காணப்ப வ )

ரா ப்ெபான் கலப்பற்ற த்தமான தங்கம்
ராமா ஜ டம் ைவஷ்ணவ யாத் ரிகரக்ள் தங் ம் சாவ

ராயசம்
எ வ ; ஆைணப்பத் ரம்; இராயச ேவைலையக் 
கவனிக் ம் ஓைல நாயகம் ேபான்ற அரசாங்க 
அ காரி

ராயசஸ்வா இராயசரக்ளின் தைலவன்
ராயசவரத்்தைன இராயச அ காரிக்கான வரத்்தைன

ராஜ்யம் மண்டலம் ேபான்ற நிலப்ப
ராஜத்ேராஹம் அரசாங்கத் க்  ேராதமாக நடக் ம் ற்றம்
ராஜபண்டாரம் அரசாங்கத் ன் கஜானா

ராஜேவசய் ஜங்கர்
எ ரிகளின் நாடை்டக் ைகப்பற் ய அரசன் ெகாண்ட 

ராஜன்யர் அரசாங்க அ காரிகள்
ராஜஸ்வம் அரச க்  உரிய

ராஜாவரத்்தம் ஒ வைக ரத் னம்
ரிஷபத்தளி லார் வன் ேகா ல் ேதவர யா ள் ஒ  ரி னர்

ரி ச தாய(த்தார்) சமணரக்ளிேல ற களாக உள்ேளார்
த் ரகணம் உ த் ரகணம் பாரக்்க

த் ரகணிைக
வன்ேகா ல் ேதவர யார;் உ த் ர கணிைக 

பாரக்்க

த் ரமாேகசவ்ரர்
த் ரர ்மாேஹசவ்ரர ்என்  க்கப் ெப ம் 

இ வைகச ் வன யாரக்ள்; வன் ேகா ல் 
நிரவ்ாகத்ைதக் கண்காணிக் ம் னர்

த் ரர் உ த் ரர ்பாரக்்க
ேரைக ன்னாளில் வழக் ல் இ ந்த ெபான் நாணயம்

ேரைகப்ெபான் த்தமான தங்கம்
லட்சணம் பத் ரம்

லாஞ் ைனப் ேப இவாஞ்சைனப் ேப  பாரக்்க

வக்காணிக்  மண்டபம்
சாஸ் ரம் ராணம் த யைவ ரித்  
உைரக்கப்ப ம் மண்டபம்

வக்காணித்தல்
சாஸ் ரம், ராணம் த யவற்ைற ரித்  
உைரத்தல்

வைக ெசய் றவர், வைக 
ெசய்வார்

நிலத் ன் தரம் அள  த யவற்ைற ஒ ங்  ெசய்  
ரை்வ க் ம் அ காரி

வைகெசய்தல் நிலத் ன் தரத்ைத நிரண் த்  வரி த்தல்

வைகந்த கா
நிலத்ைத வைக ெசய்வதற்கான ரை்வ; நிலத்ைதப் 

ரித்  அள வதற்கான வரி; வழக்  
ப்பதற்கான கடட்ண ம் ஆ ம்

வைகப் ேப நிலம்வைக ெசய்வாரக்் க் ெகா க்க ேவண் யைவ

வைகய த்தல் வழக் த் ரத்்தல்; நிலத் ன் தரத்ைத அ தல்
வங் சம், வங் ஷம் வம்சம்; வங்சம் என ம் காணப்ெப ம்

வச் ரப்பைட ேகா ரத் ன் அ நிைலக் கடட்டம்

வசந்தமண்டபம்
ேதாடட்த் ன் ந ல் உள்ள மண்டபம்; வஸந்த 
உற்சவம் ெகாண்டா ம் இடம்

வட்டம், வட்டன் ேதா ம் (ஆடை்ட வடட்ம்; ஆண் ேதா ம்)



வட்டம் த் வைக, உ ண்ைடயாக உள்ள ; ஓரஆ்பரணம்

வட்டம் நாணயமாற்றம் ெசய்வதற் க் ; தர  தள் ப

வட்ட யவஹாரி
நானாேத க் ன் க் யஸ்தன்; பணத்ைத 
வட் க் க் ெகா ப்பவன்; ெராக்க ேலவாேத க்காரன்; 
நாணய ெசட்

வட் நா
ன்னாளில் வழங் வந்த வரிவைக; நா ைக வட் ல் 

எனக்ெகாள்ள மா? நிலத் க்  நீரப்ாய்வதற்கான 
நா ைகையக் கணக் ட்  அதன்ப  
ெசய்வதற் க்ெகா க் ம் வரியாகஇ க்கலாம்

வடக் வாசல் ெசல் ஊரின் வட றத்  எல்ைலத் ெதய்வமான காளி

வடம் மாைல ன் சரம்; மணிவடம்; ேதர ்இ க் ம் க

வ கவ , வ கப்ெப வ

ஆந் ரேதசம்; ஆந் ராபதம் என்பதன் ெமா  
ெபயரப்் ; வடக்  ேநாக் ச ்ெசல் ம் சாைலயாகக் 
ெகாள்வர ்(த ணாபதம், உத்தராபதம் என்பைவ 
ேநாக் க)

வ கவாளி கா ல் அணி ம் ஆபரணம்
வண்ணாரப்பாைற, 

வண்ணான்வரி ணி ெவ ப்ேபார ்இ க் ம் வரி

வண்ணாைனக் ம் ட்டார் ேசரமான் ெப மாள் நாயனார்

வணிதம்
ற்றம், நா ேபான்ற ராஜ்யப் ரி  ( ஜயநகர 

ஆட் ல் வழக் ல் இ ந்த ) ; வளிதம் என ம் 
காணப்ெப ம்

வத்தன், வத்தராயன் வத்ஸராஜன்
வத் ைன வரத்்தைன ன் ேவ  வ வம்

வ வ , 

வயக்கால் ஆற் க்கா ந்  வய க்  நீர ்பா ம் கால்

வ ரா , வ ரா வன்ேகா ல் ஊ யம் ரி ம் ற  (காலக் 
ரமத் ல் வன்ேகா ல் காவலாளைனக் ப்ப )

வ த் ய த் ைவத் ய க்  டட் மானிய நிலம்

வரத்்தைன ப் டட் அ காரிகள் ஊ யர ் த ேயா க்  
மானியமாக அளிக்கப் ெப வ

வர ராமம்
ேகா ல், மடம், ராமணர ் த ேயா க் த் 
தரம்த் க்காக அளிக்கப் ெபற்ற ராமம்

வரக்
ெநல் த யவற்ைற எ த்  வ வதற்கான 
வண் சச்த்தம், ைம

வரத் எல்ைல
வரத் எ வந்த ஓைல; உத்தர
வரத் வ வாய்; வரி த யைவ தண்டல்

வரணம் சைப ன் உ ப் னராக நியமனம்; ேதரந்்ெத த்தல்
வரைவ வ ல் ெசய்த ; வரி; வ வாய்

வராகப்பணம் வராக உ வம் ெபா த்த பணம்
வராஹன் ள்ளிக் ளிைக ன்னாளில் வழங் ய நாணயம்

வராக த் ைர
அரசாங்கச ் ன்னமான வராஹம் (பன் ) உ வம் 
ெபா த்த எல்ைலக்கல்



வராகன்
ன்னாளில் வழங் ய ெபான் நாணயம்; 

வராஹஉ வம் ெபா த்த
வராச் ன்னம் ஒ  ன்ன அள

வரி
ரை்வ; அர ைற; ரை்வக் கணக் ; ரை்வ 

நிரண் த்  எ வ ம் ஓைல

வரிக்கற்ைற ைர ேவய்வதற்  உத ம் ல், ைவக்ேகால் கற்ைற
வரிக்  ெசய்வார,் 

வரிக் க்  ெசய்வார் ரை்வைய நிரண் த்  க் ம் அ காரிகள்

வரிக்ேகாலம்
ேகா ல் ஆ ம் ஒ வைகக் த்  (மகளிர ்மார் ல் 
சந்தனத்தால் இ ம் ேகாலமான ெதாய் ன் ப ; 
மகளிைர அழ ப்ப த் வைத நடனமா  எ த் க் 
காட் வதாக இ க்கலாம்)

வரிைச
ராஜசைப, ேகா ல் த ய இடங்களில் 
அளிக்கப்ெப ம் றப் ; மரியாைத

வரிைச நிலத்ைதப் ப ரி ம் க க்  உரிய பங்

வரிைச
ராமசைப த யவற் ன் கடட்ணம்; ரை்வக் 

கணக்

வரிைச ட்டப வரிக்கணக் ல் கண்டப ; ரை்வத் தரத் ன் ரகாரம்
வரிேசா ேசா ம் கடைம
வரிப்பா வரி த்தல்; ரை்வகள்

வரிப் ள்ளி வரிக்கணக்  வைக

வரிப்ெபாத்தக நாயகம்
அரசாங்க வரிக்கணக்ைக நிரவ் க் ம் ைற; அதன் 
தைலைம அ காரி

வரிப்ெபாத்தகம் அர ைறக் கணக் ; அைத எ ம் அ காரி
வரி லார் வரிக் ெசய்வார ்பாரக்்க

வரி தல் அர ைறக் கணக் ல் எ தல்
வரி அர ைறக் கணக் ல் ஏற் தல்

வரிேயாைல ரை்வைய நிரண் த்  இ ம் ஓைல; ெச த்த 
ேவண் ய ரை்வக்  அ ப் ம் ஓைல; ஒப்பந்தச ் ட்

வ ஷகாணிக்ைக ஆண் ேதா ம் ெச த்த ேவண் ய காணிக்ைக
வ னி ேசைன

வைர த் க் ற்றங்க ள் ஒன் ; ேகா  ந்த
வலங்ைக வலங்ைகச ்சா யார்

வலங்ைக இடங்ைக மகன்ைம
வலங்ைக இடங்ைகச ்சா யார ்ெகா க்க ேவண் ய 

ரை்வ; அவரக்ளில் பைடக்கலம் ஏந்தக் ய 
ஒவ்ேவார ்ஆண்மக ம் ெச த்த ேவண் ய  ேபா ம்

வலத் க்ைக வலங்ைகச ்சா யார்
வழக் ரா

வ க்கண்ணார் வ வந்ேதார;் சந்த யார்
வ செ்சவ்ைவ சாைல; நன்றாக உள்ள பாைத

வ நைடக் ம் பணம்
சாைல, வ  த யவற்னறச ்ெசப்பனி வதற்கான 
வரி

வ பாட் ப் றம்
ேகா ல் நித் ய ைச ெசல க்காக டட்மானிய 
நிலம் அல்ல  ராமம்

வ யாயம்
சாைல ல் ெசல் ம் சரக் க க்  வ க் ம் 

ங்கம்; மாரக்்காதாயம் என்ப ம் இ ேவ
வ லார் சந்த கள்



வ ெயசச்ம தல்
வ சம் அற் ப்ேபாதல்; சந்த  அற் ப்ேபாதல் 
வ யச் வரக்்கம் பாண் யநாட்  நாணயத்தால் 
இ க்க ேவண் ய வரி வைககள்

வ வாத நா சரியான அள  ெகாண்ட ப
வ தல் ைறதல்

வள்ளான் வைக ெவள்ளான் வைக பாரக்்க

வளஞ் யர்
நானாேத க் ன் ப யார;் யாபாரிகள்; 
பனி கர ்என ம் ெப வர்

வளாகம் இடம்; ரேதசம்; ளாகம் என ம் எ தப்ெப ம்
வளிதம் வணிதம் பாரக்்க

வறட்சா மைழ ல்லாைமயால் ப க்  ஏற்படட் ேக

வன்பாட்டம்
ய்  கரி  காலத் ம் ைறயாமல் அளக்க 

ேவண் ய த்தைக ெநல்

வன்னியப்பற் பைடப்பற் ; பைட ரர ்அ ேபாகத் ல் உள்ள நிலம்
வாச் யம் வாத் யம்; இைசக்க

வாக்ேபமாராயன்
வாத் ய சங் தத் ல் வல்லவ க்  ன்னாளில் 
அரசர ்வழங் ய படட்ப்ெபயர;் ேகா ல் ேமளகாரர ்
தைலவன்

வாசல்
அரண்மைன வாசல்; அதன் ெபா ப்ைப வ க் ம் 
அ காரி

வாசல் ராஜ சைப; அரசன் ஆஸ்தானம்
வாசல் கணக்கன், வாசல் 

கரணிகம் அரண்மைனக் கணக்கன்

வாசல் காணிக்ைக அரண்மைனக் ச ்ெச த் ம் காணிக்ைக; வாசல் 
என் ம் உத் ேயாகஸ்த க் ச ்ெச த் வ ம் ஆ ம்

வாசல்காரியம், வாசல் 
நிரவ்ாஹம்

வாசல் என் ம் அரண்மைன உத் ேயாகம்; அைத 
வ ப்பவன் வாசல் த  என ம் ெப வன்

வாசல் ப்பணம்
ன்னாளில் வழங் ய வரிவைக; ட்  வாசைலக் 

ெகாண்  கணக் டட்  ேபா ம்

வாசல் ரமம்
ட் வாசல் வரி; வாசல் பணம் என்ப ம் இ ேவ 

ேபா ம்

வாச ல்ேபாந்த ைம
அரண்மைனக் , நிலவரி நீங்கலாக, இ க்க ேவண் ய 
இதர வரிகள்

வாசல் னிேயாகம்
வாசல் என் ம் அ காரிக் க் ெகா க்க ேவண் ய 
வரத்்தைன; கடட்ணம்

வா
தம்; நாணயவடட்ம்; ேதய்  காய்சச்ல் 
த யவற்றால் ஏற்ப ம் ைற

வாடாக்கடைம டட்மான, மாறாத வரி; நிரந்தரமான வ வாய்
வாடாக்கடன் நிரந்தரமாக உள்ள கடன்

வா கா ஒ  நில அள ; ேவ நிலம் ேபான்ற
வாத் பள்ளிக் ட வாத் யார்

வாமனக்கல்
தரம்த் க்  அளித்த நிலத் ன் எல்ைலையக் க்க 
ந ம் எல்ைலக்கல்

வாமன த் ைர ஷ் ேகா ல் நிலத் ன் எல்ைலையக் க்க 
இ ம் சங்  சக்கர உ வம்ெபா த்தஎல்ைலக்கல்

வாய்க்கால் பாட்டம்
வாய்க்காைல நல்ல நிைலைம ல் 
ைவத் ப்பதற்காக ெவட் ேவைல 

த யவற் க்காக இ ப்ப



வாய்க்ேகள் , 
வாய்க்ேகள் யார், 

வாய்க்ேகட்பார்

அரசன் வாய்ெமா யாக இ ம் உத்தரைவக் ேகட்  
அைத உரியவரக் க்  எ த்  லம் அ ப் ம் 
அ காரி

வாய்த்தைல வாய்க்கா ன் தைலப்  மத ; ெதாடங் ம் இடம்

வாய்த்தைலப்ப  
ைலயைரயரக்ள்

வாய்க்கால் தைலப் , மத , கைர த யவற்ைற 
நிரவ் க் ம் ைவச ்ேசரந்்தவரக்ள்

வாய்தல் வாசல்
வா னம் வாணிகம்; யாபாரம்

வாரக்காணம்
வசாயத் க்  ன்பணம் ெகா ப்பதற்காகப் 
ன்னால் வட் யாகச ்ேசரத்்  வ ப்ப

வாரம் ேவதத்ைத ஓ ம் வைக
வாரம் ரை்வ
வாரம் ைள ல் பங்

வாராைவகள்
வ லாகாதைவ என்  தள்ளிப் ன்னால் வ ல் 
ஆனைவ

வாரியப்ெப மக்கள்
ராம நிரவ்ாகத் க்  அைமக்கப்படட் சைப ன் 

ழாம்; அதன் உ ப் னரக்ள்

வாரியம்
ராமச ்சைப ன் ழாம்; அைத நடத் ேவார ்

வாரியம் ெசய்வார ்எனப்ப வர்
வாரியன் ேமற்பாரை்வயாளர்

வாலக்காணம் மைன ன் வால் ச் க் கணக் ல் இ ம் கடட்ணம்; 
வாலவரி, வாலமஞ்சா  என்பன ம் இ ேவ ேபா ம்

வாள்ெபற்ற ைகக்ேகாளர் ைகக்ேகாளப் பைட ன் வாள் ரரக்ள்
வாளகம் ெவட் ேவர்
வாள ரி சக்கரவாள ரி

வாளால்வ  றந்தான் 
ளிைக

வாளால் வ றந்தான் என் ம் றப் ப் ெபயர ்
தாங் ய தலாம் ஜடாவரம்ன் ந்தர பாண் யன் 
என்பவன் வழங் ய நாணயம்

வாளிலார் வாள் ரர்

வான்ப ர்
நன்ெசய், ன்ெசய்ப் ப ரில்லாத ெகா க்கால் வாைழ 
க ம்  த ய ேதாடட்ப்ப ர்

வானவாரி மைழத் தண்ணீர்
வாஸ் த் யம் கடட்டேவைல
வாஸ் பரிவாரம் மைனக்ெகால்ைல; மைனப்படப்

க் ரமத்ெதா ல் ேபாரத்்ெதா ல்; பராக் ரமம்

க்ஞப்
அரசனிடம் ஒன்ைற மரியாைதேயா  ெதரி த்தல்; 
அரசனிடம் ண்ணப்பங்கைள எ த் ைரக் ம் 
அ காரி

காரி சாரி; ேரா தர்
சச்ாத் த்யாரத்் ; மாணவன்

சச்ாதரன், சச்ா ரன் த் யாதரன்

சக்காணம்
ராம ைள ல் யவன் ஆன ராமத்தைலவ க்  

உரிய பங்
சம், சதம் தம்

சம் ெசல
ைக ர க்ைக, மாரக்்கச்

ேசஷாயம், ேசஷாதாயம் அ கமான இலாபம்; ரத் ேயகமான வரித்ெதா
ஞ்சனம் ெவஞ்சனம் பாரக்்க



ட்டவன் க்கா

ேகா ல் ைசக்கடட்ைள ஏற்ப த் யவ க்  
நிேவதனப்ெபா ளில் உரிய பங் ; அவன்சாரப்ாக 
ேவ  ஒ வ க்ேகா பல க்ேகா 
அளிக்கப்ெப வைத ம் க் ம்; டட் க்கா  
என ம் ெப ம்

டங் அைரப்பட் ைக த ய ஆபரணங்களின் உ ப்
ேதல் ெகா த்தல், அளித்தல், தானம் பண் தல்

ட் தானபத் ரம்
ரேப றரக்் த் தானமாக டப்ெபற்ற நிலம்

ேடல்
பல்லவ அரசன் றப் ப் ெபயர;் பல்லவ அரசன் 
ஆைணைய ம் க் ம்

ைடப்ேபர், ைடப்ேப
கால்நைடச ்ெசல்வம்; அதற்கான வரிெயன ம் 
ெகாள்வர;் அரசன் உத்தர  ெப வதற்  
அளிக்கேவண் யைவ

ைடேபார்
கால்நைடையக் கவரவ்தற்காக நடத் ம்ேபார;் 
ஆனிைர கவரத்ல்

ைடய காரி(கள்), 
ைட ல் அ காரி(கள்) அரசன் உத்தர கைள க் ம் அ காரிகள்

ண்ணகரம் ஷ் கம்; ஷ்  ஆலயம்

ண்ணப்பம்
அரசன் ன் பணிந்  ம் அ ப் ; கட ள் ன் 
பா ரம் ஒ தல்

த் யாஸ்தானம் த் யாசாைல
த் யா  ேபாகம் பாடசாைலக்காக டட் மானியம்

த் ப்பா ஓரள  ைத ைதப்பதற் த் ேதைவயான நிலம்

த் வசனம், த் வஜ்ஜனம் லவர ் டட்ம்; த் வான்கள் அடங் ய சைப
தம் மா ரி; வைக

தரம் இரத் னவைக ல் ஒன்
ப்ர ேநா மாயாஜால த்ைத ரி ம் ராமண வ ப் னர்

ப்ர ேநா வரி ப்ர ேநா கள் பராமரிப் க்காக க் ம் வரி

, காணிக்ைக
வன்ேகா ல் வா  தரிசனத் ன் ேபா  

பக்தரக்ள் மட ல் இ ம் காணிக்ைக; 
ன்னாளில் இ  அர க்  உரிய வரியாக மா ய

மானம் கரப்்ப கம்; கரப்்ப கம் உள்ளிடட் ேகா ல்

யாக்யான த் சாஸ் ரம் ராணம் த யவற்ைற ரித்  
உைரப்பார ்வாழ்க்ைகச ்ெசல க்காக டட் மானியம்

யாகரணதான மண்டபம்

ெவாற் ரக்் ேகா ல் உள்ள ; 
யாகரணத்ைதச ் வெப மாேன உண்டாக் னார ்

என்பதற்காக அைத ரித் ைரக் ம் வன்ேகா ல் 
மண்டபம்

யாபாரிநகரத்தார் வாணிகர ்சைப

யாழம், யாழவட்டம்

ன் சாரத்ைதக்ெகாண்  கணக் ம் 
பன்னிரண்  வ ஷவடட்ம்; அந்த அந்த இரா ல்  
இ ப்ப  ேமஷ யாழம் என்ப ேபால் க்கப் 
ெப ம்

ரக்தன் ரமான ைசவமதத்ைத ேமற்ெகாண் ள்ள ற
ரதம் சங்கற்பம்; ரம்ானம்

ர நிலம் கலப்  நிலம்



த் வனத் க்காக டப்படட் மானிய நிலம்

த் ப்பட் ைக
த் யாக அளிக்கப்படட் நிலேமேபா ம்; அவ் தம் 

நிலம் அளிக்கப்ெபறாத சமயம் அதன் வ வாய்க் ச ்
சமமாக வ க்கப்ெப ம் கடட்ணம்

ந்தம், ந்தைன உற னர;் மைன
ந் ட் ேசா ம் கடைம

ல்பணம்

ல் அம்  த யவற் க்காக இ க் ம் வரி; 
ற்பைன வரியாக ம் ெகாள்ளலாம்; ற்பணம் 

என் ம் எ தப்ெப ம்; ல்வரி என்ப ம் இ ேவ 
ல்லவர ் ல் ரர;் ேசரர்

ல்லாளிகள் ல் ரரக்ள்
லக் வான் த ப்பவன்; மாற் பவன்

ைல தல், ைல தல்
ரயம் ெசய்வதாக ைலைய ம் ப ரங்கமாகத் 

ெதரி த்தல்; ஏலம் தல்
ைல ராவைண ைலயாவணம் என்பேத

ைலத்தண்டம் ற்பைனைய ஒட்  இ க்கப் ெப ம் தண்டம்
ைலத்தர ரய சாசனம்

ைலத் ர யம் ைலப் ெபா ள்

ைலப் ரமாண இைச ட்
ற்பைனக்காக இ தரப்பா ம் ஒப் க்ெகாண்  

எ ய ட்

ைலப் ரமாணக்கசச்ாத் ற்பைனக்கான ரயசாசனத் ல் பணம் ெபற் க் 
ெகாண்டதாகக் ைகெய த் வ ; ரயசாசனம்

ைலப் ரமாணம் ைலயாவணம்; ரயசாசனம்
ைலப்ெபா ள் ைலயாக நிசச் த்த ரயப் ெபா ள்

ைலயாவணக்களரி
ரயசாசனங்கைளப் ப ெசய் ம் 

அரசாங்கக்கசே்சரி
ைலயாவணம் ரயசாசனம்; ைலேயாைல என்ப ம் இ ேவ

வஸ்ைத, யவஸ்ைத ; ஒ ங் ைற

வாகப்பணம்
கல்யாணத் க்காக இ க் ம்வரி; கண்ணாலக்காணம் 
பாரக்்க

ழாப் றம்
ேகா ல் ழா நடத் வதற்காக டட் 
மானியநிலம்

தல் க தல்
ஷ ; த் ைர ஐப்ப  மாதப் றப் கள்

க்கா தம்; பங்

ளக் க் மக்கள் ேகா ல் ளக்  ஏற் ம் பணிையக் ெகாண்  
அதற்கான மானியத்ைத அ ப க் ம் மக்கள்

ளக் தல்
ஆபாணத் ல் உள்ள  ேபாலப் ெபா ைவத் ப் 
பற்றைவத்தல்

ளக் மாடம்
ளக்  ைவக் ம் வர ் ைர; ேகா ல் ளக்  

ஏற் ம் இடம்
ற்கண்டம் கடட்டத் ல் ல் ேபால் வைளவாக உள்ள பாகம்
ற்காயம் ல்பணம் என்பதன் ேவ  ெபயேர ேபா ம்

ற் ரயசாசனம்; அதற்கான ப்
னாப்ேபாக் தல் ேகள்  ேகடட்ல்

னிேயாகம் உபேயாகம்; ெசல ; அதற்கான கடட்ணம்
ஜயஸ்தம்பம் ெவற் த் ண்

ஜயா ேஷகம் ெவற் ரனாக நடத் ம் ம டா ேஷகம்
ஷ் கம் ஷ்  ஆலயம்

ஷயம் நாட் ன் நிரவ்ாகப் ப , மண்டலம் ேபான்ற



ஷ த்
ஷைவத் ய க்காக டட்மானியநிலம்; 
ஷஹரேபாகம் என்ப ம் இ ேவ

சக்கணக் கணக்  வைக; ஜகணிதம் ேபா ம்

ட் த்ேதைவ
நாட் த் ேதைவ னின் ம் ேவறான ; 
ஊரச்ச்ைபக் ரிய வரிவைக

ட்ேடா ங் ட்ேடா ம் வ ம்; டட்ா ம் ற்றத்தா ம்
டா த்தல் தங் த்தல்

ைணக்காணி
ேகா ல் ைசேவைள ல் ைணவா க் ம் 
உரிைம; அதற்கான மானியம்

ர(க்)கல் இறந் படட் ரரக்்  எ ப் ய கல்; ந கல் பாரக்்க

ரக்ெகா யார்
நானாேத களில் ஒ வைகயார;் பைடத்ெதா ல் 
ஈ படட்வர்

ரகணத்தார் ரர ்ச கம்; ைஜனரில் ஒ  ரிைவ ம் க் ம்
ரசம்பன் ளிைக சம் வராயர ்அச் ட்  வழங் ய நாணயம்

ர சாசனம் ரரக்்  அளிக் ம் நிலமானியம்

ரேசைஷ
ரக்கல் க்காக இ க் ம் வரி ேபா ம்; 

இறந்த ரரின் வ சத்தார ்வாழ்க்ைகக்  டட் 
மானியம்

ர க்கன்
அரச க் ப் பக்கத் ல் இ ந்  ெதாண்  ெசய் ம் 

ரன்
ரபஞ்சரன் கா ன்னாளில் வழங் ய நாணய வைக

ரபட்டணம் நானாேத களில் ஒ  ரி னர ்வா ம் நகரம்

ரபட்டம்
ெவற் க்  அ யாக ெநற் ல் அணி ம் 
ெபான்தக

ரபண கர் ரவளஞ் யர ்பாரக்்க

ரபாஞ்சாலர்
ப ெனட் வைகத் ெதா லாளர;் அவரக் ைடய 
மகாசைப

ரேபாகம் ரரக் ைடய அ ேபாகத் க்  டட் மானியம்

ரமாைல
ஒ வ ைடய ெவற் ையப் கழ்ந்  பா ம் பாமாைல; 
அவ்வைகப் பாடல்கள் ெவண்பாவாக அைமந்தால் 

ரெவண்பாமாைல எனப்ெப ம்

ர ரனாக அ ேஷகம் ெசய் ம்ேபா  தரிக் ம் ரீடம்
ரவளஞ் யர் ணி டன் வாணிகம் நடத் ம் வளஞ் யர்

ரா ேஷகம் ெவற் ன் ல் ரனாக நடக் ம் ம டா ேஷகம்
ெவசச் சைமத்த உண

ெவஞ்சனபண்டாரம், 
ெவஞ்சனம் சைமத்த க ண ; க க்  உத ம் பண்டம்
ெவட்டாள் ெவட் ேய ேபா ம்

ெவட் வ , பாைத

ெவட்
ஊரிேல ெபா க் காரியங்க க் , ெபா  மராமத்  
ேவைலக க் க்  இல்லாமல் ெசய் ம் ஊ யம்; 
அ பற்  ஊரச்ச்ைபக்  இ க் ம் கடைம ம் ஆ ம்

ெவட் க்கா
ேவதைன பாரக்்க; ெவட் ப்பாடட்ம் என்ப ம் இ ேவ 
ேபா ம்

ெவட் சே்சா
ராமத் ன் ெவட் ேவைல ெசய்பவரக் க் ச ்

ேசா ம் கடைம
ெவட் த்தனியாள் ெவட் ேவைல ேமற்பாரை்வ இ பவன்ேபா ம்



ெவட் நிைல
வாய்க்கால் ெவட் , வ ையச ்ெசப்பனி தல் ேபான்ற 

ராமப் ெபா  ேவைலக க் க் ல்லாமல் 
ெசய் ம் ேவைல

ெவட் ப் டைவ ெவட் க்  ஆண் ேதா ம் அளிக் ம் ஆைட
ெவட் ப்ேப ெவட் ேவைல ெசய்பவ க்  உரிய ேப
ெவட் யாள் ெவட்  பாரக்்க

ெவட் ட்டாவாள், 
ெவட் ட்ைடயாள்

ராமத் ன் ெபா  ேவைலக்  அ  வைட ம் 
வைர ல் இைடயறாமல் ( டட்ாமல்) ேவைல 
ெசய்வதற்  அ ப்பப்ெப ம் ஆள்

ெவட் வரி ெவட் க்கா  பாரக்்க
ெவட் ேவதைன, 
ெவட் ேவதைன ேவதைன பாரக்்க

ெவண்ெணய்க் த்தன் ஷ்ணபகவான்

ெவள்ளாட் பணிப்ெபண்; ேவைலக்காரி ( ன்னாளில் 
ஆைசக் ழத் யான ைவப்பாட் ைய ம் க் ம்)

ெவள்ளான் உ  ப ரி ேவான்
ெவள்ளான் இைற ப ர ்இ வதற்கான வரி

ெவள்ளான்வைக
ேவளாண் மக்க க்  உரிய நிலம், ராமம் த யன; 
ரயத் வாரி வைகையச ்ேசரந்்த

ெவள்ளான்ெவட் வய ல்  ெவட் வ  ேபான்ற ெவட் ேவைல
ெவள்ளிைலப்பற் ெவற் ைலக் கட்
ெவள்ளிைலய , 
ெவற் ைலய

கட க் ப் பைடக் ம் தாம் லம் ெவளிசச்ப்பா  
ஆேவசம் வந்   ெசால் வ

ெவ ங் ஒ வைக மரம்
ெவள்ைளவா ெந வட் , சாதாரண வட்

ெவள்ைளவாரி
(நிலம் ெவள்ைளவாரி என ம் காணப்ப ம்) ெவள்ளம் 
ேபான்ற காலங்களில் நிலத் ல் வண்டல் ப ந்  
ேம ட் ப் ேபாவைத ன்னால் வாரிச ்சமன் ெசய்வ ; 
அதற்கான வரிைய ம் க் ம்

ெவன்றநாமங் ெகா த்தல்
ேபாரில் ேதாற்றவ க்  ெவற் யைடந்த அரசன் 
ெபயைரச ் ட் தல்

ெவஜ்ஜம் மாணிக்கக் ற்றத் ள் ஒன் , வார ள்ள  ேபா ம்

ேவகாரி
ெவட்  என்பத டன் ேசரந்்ேத காணப்ப ம்; 
கடட்ாயமாகச ்ெசய்ய ேவண் ய ஊ யம்; ேவசாரி, 
ேவசா  என்ற உ வங்களி ம் காணப்ப ம்

ேவட்ேகான் யவன்

ேவண் ேகாள்
அரச க்ேகா அரசாங்க அ காரிக க்ேகா அ ப் ம் 

ண்ணப்பம்; ம ; அதற்காகச ்ெச த் ம் வரி 
ேவண் ேகாள் வரி என ம் ெப ம்

ேவணாட்ட கள் ேவணா  என் ம் ப ன் அரசன்

ேவக க் ேவதம் ஓ வதற்கான ெசல க்  டட் மானிய நிலம்

ேவகனம், ேவதைன, ேவ ைன
(ெப ம்பா ம் ெவட்  என்பத டன் ேசரந்்ேத 
காணப்ப ம்) , சம்பளம்

ேவ ைள ேவ ைன என்ேற வா க்க ேவண் ம் ேபா ம்

ேவய்ெநல்(ல)
ங் ல் அரி ; அைதச ்ேசகரித்தல்; அரச க்  

அைதக் காணிக்ைகயாக அளித்தல்



ேவய காணம்
ைர ேவய்ந்த ட் ற்கான வரி ேபா ம்; மா  
ட் ற்கான வரி என் ம் ெகாள்ளலாம்

ேவரவ்ாளி ன்னாளில் வழங் வந்த காதணி வைக
ேவலா ரக்்க பாலர் கடல் ைற க அ காரி

ேவ க்கா

ன்னாளில் வழங் வந்த வரிவைக; ேவ  நிலத் க்  
எனக்ெகா க்க ேவண் ய  ேபா ம்; ேவ ப்பய  
என்ப ம் இ பற் யேத ேவ க் ப்பணம் ேவ க் 
காேச ேபா ம்

ேவ நாயகம்
ராமத் ேல ப ரி ம் நிலங்கைளக் கண்காணிக் ம் 

அ காரி
ேவள் லம் சா க் ய ேதசம்

ேவளம்
அரண்மைன ன் அந்தப் ரம்; படட்ம கள் 
அல்லாத அரச ைடய மற்றத்ேத கள் இ க் டம்; 
அந்தப் ர ஊ யம்; அவ் தம் பணி ரிேவார்

ேவளார்பைட
ேவளா ைடய பைட; ேவைளக்காரேரா  ஏேதா ஒ  
வைக ல் ெதாடர்  உள்ள  ேபா ம்

ேவளான்(ர)்

ன்னாளிேல அர யல் அ காரிக க் ச ்
ேசாழமன்னரக்ள் வழங் ய றப் ப் ெபயர;் அவரக்ள் 
ஆ ல் ேவளத்ைதச ்ேசரந்்தவரக்ள் ேபா ம்; 
ெப ம்பா ம் அவரக்ள் றைமவாய்ந்த 
அ காரிகளாகேவ காணப்ப வர்

ேவைளக்காரர்
அரச க்  ேவைளப்ப  உரிய பணிையச ்ெசய்வதாக 
ஏற் க்ெகாண்  அவ் தம் ெசய்ய இயலாதேபா  
உ ைரமாய்த் க் ெகாள்வதாக ரதம் ண்டவர;் 

ர ம் வாச ம் நிைறந்த பைட
ைவகல் தங் தல்

ைவசச் ெவசச்  பாரக்்க
ைவசச்  மண்டபம் ேகா ல் மைடப்பள்ளி

ைவ பவாணிய நகரத்தார் வணிகரக் ள் ஒ  ரி னரின் சைப

ைவத் ப்பாகம், 
ைவத் யேபாகம்

ஊரிேல நிரந்தரமாகத் தங்  ைவத் யம் 
ெசய்பவ க்காக ஒ க்கப்படட் மானிய நிலம்; 
ைவத் ய த்  என ம் ெப ம்

ைவத் ய ரந்தரன்
ைவத் யம் வல்லா க்  ன்னாளில் அாசர ்
வழங் ய படட்ப் ெபயர்

ைவப் ேவம்

ைவயகத்தாரக்ல்
நிரண்ய எைட உள்ள ம் ஊரச்ச்ைப ன் பராமரிப் ல் 
இ ப்ப மான எைடக்கல்

ஜக , ஜக ப்பைட
ேகா ல் க ங்கல் கடட்டத் ல் அஸ் வாரத் ன் 
ேமற்ப

ஜங்கமன் ரைசவரிைடேய ஆசாரியப் பத வ ப்பவர்

ஜயபத் ரம்
வாதத் ல் ெவற் ையக் க் ம் பத் ரம்; 
வாதத் ரப்் ; வழக் ன் ; ஜயேரைகப் பத் ரம் 

என ம் ெப ம்
ஜயபாலர் வாணிக ள் ஒ  வைக னர்

ஜயஸ்தம்பம் ெவற் த் ண்

ஜலப த் ரம் அ ேஷக காலத் ல் க் ரகத் க்  அணி ம் ஆைட
ஜலயந் ரம் யந் ரம் பாரக்்க

ஜன்மக்காணி றப் ரிைம; ஜன்ம  பாரக்்க



ஜன்ம தானம் அளிக்கப் ெபற்ற நிலம்; ெப ம்பா ம் வதைச 
உள்ளவைர ல் அ ப ப்பதற்காக அளிக்கப்ெப வ

ஜனப் ரதானி நாடை்ட ஆ ம் மந் ரி

ஜாதகக்
தங்கள் வாழ்நாள் வ ம் ேகா ல் ேபான்ற 
இடத் ல் ஊ யம் ெசய்வதாக ஏற் க்ெகாண்ட 

மக்கள்

ஜாதகத ைண
ஷ்ணன் றந்தநாளில் த் வான்க க் த் 

த ைணயாக வழங் ம் சம்மானம்
ஜானி சானி என்பதன் ேவ வ வம்

ஷ் ஷ்

யங்கார,் யர்
ைவஷ்ணவத் ற ; ெப ம்பா ம் ேகா ல் 
நிரவ்ாகத்ைத ேமற்ெகாண் ப்பவர்

வனம்
வாழ்க்ைக நடத் வதற் த் ேதைவயான ; 

வேனாபாயம்; அதற்காக அளித்த நிலம்; 
வனேசஷம் என ம் ெப ம்

தக்காரர் தப்பற்  நிலத்ைத அ ப ப்பவர்

தம்
ல ப் டட் ஊ யங்க க் ச ்சம்பளத் க் ப் 

ப ல் அ ேபாக பாத் யைத மட் ம் உள்ளதாக 
அளிக்கப் ெபற்ற நிலம்; யம் என ம் ெப ம்

தப்பற் தமாக அைடந்  அ ப க்கப் ெப ம் நிலம்

ேஜா
ைறந்த தத் ரை்வ ல் அளிக்கப்படட் மானிய 

நிலம்
ேஜானகன் கம்ம யன்
ஸ்ரமணன் ைஜனசந்நியா ; ெபௗத்த 

காரியக் கண்காணி காரியக் கண்காணி பாரக்்க
காரியம் காரியம் பாரக்்க

ேகா ல்
கரப்்ப கம்; ேகா ைலப் பக் டன் ெதரி ப்ப ம் 
ஆ ம்

சந்தம் நைகவைக
பண்டாரம் பண்டாரம் பாரக்்க
பண்டாரி ேகா ல் ெபாக் ஷத்ைத நிரவ் க் ம் அ காரி

ப ப்பட்
ேகா ல் ப ைஜ நடத் வதற்காக டட் மானிய 
நிலம் அல்ல  ராமம்

பாதங்கள் ற கைளக் க் ம் மரியாைதச ்ெசால்
பாதந்தாங் பாதம்தாங்  பாரக்்க

டம் ேகா ல் க் ரகங்களின் டம்

மாேஹசவ்ரர்
வன யார;் ேகா ல் நிரவ்ாகத் ல் பங்  உள்ள 

னர்

யக்  பழஞ்சலாைகயச் சலாைக பாரக்்க
யாஞ்ைஜ அரசன் ஆைண

த் ரர் த் ரர ்பாரக்்க
மானம் கரப்்ப கம்; மானம் பாரக்்க

ஸ் மான் ேகள்  வல்லார;் ச கத் தைலவர்

ஷட்காலம் யல், காைல, உச் , சந் , ராத் ரி, அரத்்த சாமம் 
ஆ ய ஆ  (காலங்களில் நடக் ம் ேகா ல் ைஜ)

ஷஹர் (பார கசெ்சால்) நகரம்

ஸ்கந்தாவாரம் ஜயஸ்கந்தாவாரம் என ம் ப ம்; ெவற் ேயா  
அரசன் பா  இறங் க் ம் இடம்

ஸ்தலக்காவல் தலக்காவல் பாரக்்க



ஸ்தானகீன் தானிகர ்பாரக்்க
ஸ் க் டம் மானத் ன் உச் ல் ைவக் ம் கலசம்

ஸ்நபனம் மஞ்சனம்; அ ேஷகம்; நமன மண்டபம் பாரக்்க
ஸ்வரண்ாதயம் வரண்ாதாயம் பாரக்்க

ஸ்வஸ் சாசனத் வக்கத் ல் உள்ள மங்கலச ்ெசால்
ஸ்வா வாரம் வா வாரம் பாரக்்க

ஸததம் எப்ேபா ம்
ஸந்த  ப்ரேவசம் சந்த ப் ரேவசம் பாரக்்க

ஸந் யா பம் சந் யா பம் பாரக்்க
ஸமஸ்தப்ராப எல்லா வ வாய்க ம்

ஸ ஞ்ைஞ (அைடயாளம்) ைகெய த்

ஸ தாயம்
ேகா ல் காரியத்ைத நிரவ் க் ம் சைப; ச தாயம் 
பாரக்்க

ஸ தாயத் தானம்
ேகா ல் காரியத்ைத நிரவ் க் ம் சைப ன் 
உ ப் னர ்பத

ஸரவ்மான்யம் சரவ்மானியம் பாரக்்க
ஸரவ்ஸ்வம் எல்லாப் ெபா ள்க ம்

ஸரவ்ஸ்வஹரணம் ெசாத்  வைத ம் ப தல் ெசய்தல்
ஸவரண் த் பத் ரம் எ ம் ெதா ல்

ஸாதனம் சாசனம்; ஆதாரம்
ஸாமந்தன் சாமந்தர ்பாரக்்க

த்தாந்தம்
( ந்த ) ைசவ மதம்; ைஜன மதத்ைத ம் 

க் ம்
ேஸனாப ேசனாப யாழ்வார ்பாரக்்க

ேஸனாப ப் ெப ைல ேசனாப ப் ெப ைல பாரக்்க
ேஸாபானம் ப ; ேகா ல் கடட்டத் ன் அ ப்பாகம்
ஹரி னம் சனிக் ழைம; ஏகாத ைய ம் க் ம்
ஹ ர்ப ப  பாரக்்க
ஹௗஹளம் மாணிக்க வைக

ஹ தஞ் ெசய்தல் ஆஹ  ெசய்தல்; ேஹாமம் ெசய்தல்
ெ த் ரபாலர் ராமேதவைத; ஊைரக் காக் ம் ெதய்வம்

எசே்சா

ேசா  இ ம் கடைமையக் ப்பதாகக் கல் 
ெவட் க்களிேல ள்ளிசே்சா , ங்கடே்சா , 
ெவட் சே்சா , வரிசே்சா  என்பைவேபால் பலவைகச ்
ெசாற்கள் காணப்ப ன்றன. ஆகேவ இசெ்சால் 
'எவ்வைகயான ேசா ம்' என்ேற ெபா ள் 
ப மாெவன்  எண்ணத் ேதான் ற .


